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 الدورة التاسعة 
 2021كانون األول/ديسمبر   17-13شرم الشيخ، مصر، 

 *من جدول األعمال المؤقت 4البند  
    المنع

م المحرز في أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي     المفتوح العضوية التقدُّ
 المعني بمنع الفساد

 
 مذكرة من األمانة  

 
 مقدمة  - أولا  

اعتمد مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــاد، في دوثت  العالعة الم  ودة في  -1
الم نون "التدابير الوقائية". وفي ذلك ال راث،    3/2، ال راث  2009تشـــــــــــــرمن العاني/نوفمبر    13إلى  9الدوحة من  

ــومة ــار فرما عامك حكومي دولي مؤقت مفتول ال ةـ ث المؤتمر إنشـ من االتفاقية   63من المادة  7، وف ًا للف رة قرَّ
ــدار المشــــــوثة إلى المؤتمر ومســــــاعدت  في تنفي    2من المادة  2والف رة  من النظام الداخلي للمؤتمر، من أجك إســــ

 الوالية المسَندة إلي  بشأن منع الفساد.

ث المؤتمر أيةًا أن يؤدي الفرما ال امك الم ني   -2  :بمنع الفساد المهام التاليةوفي ال راث نفس ، قرَّ

 مساعدة المؤتمر في تطومر وتجميع الم اثف في مجال منع الفساد؛ )أ( 

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

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

مساعدة المؤتمر على تشجيع الت اون بين جميع أصحاب المصلحة وقطاعات المجتمع بغية  )د( 
 منع الفساد.

ــار، اجتماعين   - 3 ث المؤتمر ك لك أن يجتمع الفرما ال امك أثنار دوثات المؤتمر، وأن ي  د، حســــق االقتةــ وقرَّ
من  63من المـادة   7خـ  ذـ ا ال راث عمً  ـبالف رة  ت  على األـقك في فترة مـا بين اـلدوثات في حـدود المواثد المـتاحـة. وـقد ا 

 لمؤتمر. ل من النظام الداخلي   2من المادة    2اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والف رة 

 __________ 

 * CAC/COSP/2021/1. 
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الم نون  5/4 هالم نون "إع ن مراكش بشأن منع الفساد"، وقراث   4/3في قراثه    ذلك ال راثوأكد المؤتمر  -4
أن يواصـــــــك الفرما ال امك عمل  من أجك إســـــــدار   ماقرث فيه  الل ين"متاب ة إع ن مراكش بشـــــــأن منع الفســـــــاد"، 

 المشوثة إلى المؤتمر ومساعدت  في تنفي  الوالية المسَندة إلي  بشأن منع الفساد.

ــانت بطرســـــبر ، االتحاد الروســـــي، في الفترة من واعتمد المؤتمر،   -5 ــادســـــة الم  ودة في ســـ  في دوثت  الســـ
ــرمن العاني/نوفمبر    6إلى  2 ــت راا تنفي  اتفاقية األمم المتحدة   6/1، ال راث  2015تشــــــ ــلة اســــــ الم نون "مواصــــــ

ــاد". وفي ذـلك ال راث، أطلا المؤتمر اـلدوثة الـعانـية تلـية اســــــــــــــت راا تنفـي  اتفـاق ـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــ
لمكافحة الفســـاد، التي شـــملت اســـت راا تنفي  الفصـــك العاني )التدابير الوقائية( من االتفاقية. وفي ذ ا الصـــدد،  
طـلق المؤتمر إلى األمـاـنة أن تنظم جـداول األعمـال المؤقـتة لفرما اســــــــــــــت راا التنفـي  والهيـ ات الفر ـية األخر   

ــأذا المؤتمر، معك الفرما ال ام ــات، مع مراعاة التي أنشـــــــــ ــاد، بحيا تتجنق تشراث المناقشـــــــــ ك الم ني بمنع الفســـــــــ
 الواليات المسندة إلى تلك الهي ات.

 كــانون األول/  20إلى    16واعتمــد المؤتمر، في دوثتــ  العــامنــة التي ع ــدت في أبوتبي في الفترة من   -6
الفســاد". وثحق المؤتمر في ذلك ال راث  ، الم نون "متاب ة إع ن مراكش بشــأن منع  8/8، ال راث 2019ديســمبر 

ــأن مبادثاتها  ــير تبادل الم لومات بين الدول األطراف بشــــــ ــتمرة التي يب لها الفرما ال امك في تيســــــ بالجهود المســــــ
ــيع التي نظر فيها الفرما ال امك خ ل اجتماعات  الم  ودة في فيينا في   ــاتها الجييمدة فيما يت لا بالمواتــــ ومماثســــ

. وباإلتـــــافة إلى ذلك، طلق  2019أيلول/ســـــبتمبر   6إلى  4ومن    2018أيلول/ســـــبتمبر   7إلى   5من   تينالفتر 
المؤتمر إلى الدول األطراف أن تواصــــــــك توفير تلك الم لومات، وطلق إلى األمانة، ثذنًا بتوافر مواثد من خاثج  

ديا الموقع الشـبكي المواتـي ي الميزانية، أن تواصـك عملها باعتباثذا مرصـدًا دوليًا، وذلك بالايام بأموث منها تح
 للفرما ال امك، بإدثاج الم لومات ذات الصلة في .

أُعدت ذ ه الم كرة إلب   المؤتمر في دوثت  التاس ة بالت دم المحرز في تنفي  والية الفرما ال امك. قد  و  -7
 المست بك. إثشادات بشأن عمك الفرما ال امك فيب   تزومدهوتهدف إلى مساعدة المؤتمر في مداوالت  و 

  
لمحة عامة عن مناقشات الفريق العامل وتوصياته في اجتماعيه الحادي عشر   -ثانياا  

 والثاني عشر

ث المؤتمر في قراثه   - 8 ــألة   7/ 8قرَّ ــاد" إدثاج مسـ ــاد في التصـــدي للفسـ الم نون "ت زمز ف الية ذي ات مكافحة الفسـ
ــاد في جدول أعمال الفرما ال امك. وفي ال راث  ــاد في التصــــدي للفســ ــادث   13/ 8ت زمز ف الية ذي ات مكافحة الفســ الصــ

لمالية والمحاسبة وذي ات مكافحة عن المؤتمر والم نون "إع ن أبوتبي بشأن ت زمز الت اون بين األجهزة ال ليا للرقابة ا 
الفسـاد على منع الفسـاد ومكافحت  بمزمد من الف الية"، طلق المؤتمر إلى الفرما ال امك أن يدثج موتـوعًا للمناقشـة في  
ــاد ومكافحت . وطلق   ــبة في مجال منع الفســــ ــأن ت زمز دوث األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاســــ اجتماعات  الم بلة بشــــ

الم نون "ت زمز المماثســات الجييمدة المت ل ة بدوث البرلمانات الوطنية وســائر الهي ات التشــرم ية    14/ 8في قراثه  المؤتمر  
في منع ومكافحة الفساد بجميع أشكال " إلى الفرما ال امك أن يدثج دوث البرلمانات وسائر الهي ات التشرم ية في ت زمز  

ــوج في جدول أعمال اجتم  ــر، ودعوة االتحاد البرلماني الدولي والمنظمات المماثلة  تنفي  االتفاقية كموتـــ اع  العاني عشـــ
 الموتوج. ذ ا للمشاثكة في حل ة ن اش مواتي ية بشأن 

ــاد في جدول أعمال االجتماج الحادي عشــــــر للفرما  -9 وُأدثج موتــــــوج ت زمز ف الية ذي ات مكافحة الفســــ
لفرما ال امك مواتــــيع عن دوث األجهزة ال ليا للرقابة ال امك. وُأدثجت في جدول أعمال االجتماج العاني عشــــر ل

 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 الفســــــــــــــاد، تـبادلت الدول األطراف وعدة منظمـات   -10
ولية أنشطتها وخبراتها ذات الصلة في سياق ث ث مناقشات مواتي ية ُع دت في االجتماعين الحادي  حكومية د

باإليجاز والتحليك  تعشـــــــر والعاني عشـــــــر للفرما ال امك. وقدم ممعلو األمانة م كرات م لومات أســـــــاســـــــية تناول
 المدخ ت الواثدة من الدول األطراف بشأن المواتيع المطروحة للن اش.

وخ ل المناقشـــــــات المواتـــــــي ية التي داثت في االجتماعين الحادي عشـــــــر والعاني عشـــــــر، في إطاث   -11
موتــوج تبادل الم لومات والخبرات فيما يت لا بالتدابير والمماثســات الوقائية، ناقش الفرما ال امك خبرات الدول  

ة ال ليا للرقابة المالية والمحاســـــبة  األطراف في مجاالت ت زمز ف الية ذي ات مكافحة الفســـــاد، وت زمز دوث األجهز 
ــائر الهي ات التشـــــرم ية في ت زمز تنفي  االتفاقية. وأفاد متشلمون   ــاد ومكافحت ، ودوث البرلمانات وســـ في منع الفســـ

 لتنفي  مختلف أحكام الفصك العاني من االتفاقية. متنوعةبما اتخ ت  بلدانهم من تدابير  

تح يا أغراا منها بهدف  ر التشـــــــــرم ية والمؤســـــــــســـــــــية واالســـــــــتراتيجية،  وأفيد باتخاذ تدابير لت زمز األط  - 12
االســـــتجابة للتوصـــــيات المنبع ة عن الية اســـــت راا التنفي . وقد شـــــملت التدابير المحددة تـــــمان اســـــت  ل ذي ات 
ــين والتمومك الشافي، وت زمز نزاذتها الداخلية، وت زمز   ــاد، وتزومدذا بما يكفي من الموتفين المتخصـــصـ مكافحة الفسـ

 بين المؤسسات. فيما الت اون  

أذمية التشنولوجيا في ت زمز ف الية جهود مكافحة الفسـاد، بما في ذلك في سـياق جائحة  ب تشلمون  م  نوهو  -13
(، فةــــــً  عن أذمية ت ديم التدثمق للمســــــؤولين ال موميين على مدونات قواعد 19-مرا فيروس كوثونا )كوفيد

 .السلوك وتةاثب المصالح واإلفصال عن الموجودات ووسائك اإلب   عن حوادث الفساد

الدوث الحاسـم ال ي تؤدي  البرلمانات والبرلمانيون في الجهود الرامية إلى تنفي  االتفاقية   متشلمون والحظ   -14
ــارلتهم، بما في ذلك عن طرما   ــار البرلمانات ومســـــ ــاثوا إلى أن ت زمز نزاذة أعةـــــ   اســـــــتحداثتنفي ًا كامً . وأشـــــ

 لمانات مجهزة تجهيزًا جيدًا ل تط ج بمهامها.مدونات ل واعد السلوك، يكتسق أذمية لةمان أن تشون البر 

والحظ متشلمون أيةـــًا أذمية اســـتحداث نظام للششـــف عن أصـــول البرلمانيين ومصـــالحهم ب را منع   -15
ــيما من خ ل   ــارلة. وأكدوا من جديد أذمية الت اون الدولي واإلقليمي، وال ســــ ــالح وتــــــمان المســــ تةــــــاثب المصــــ

 نات في تبادل المماثسات الجيدة والخبرات.المنتديات المشتركة بين البرلما

وع وة على ذلك، أبرز متشلمون أذمية إتاحة حصــول عامة الناس على الم لومات ومصــادث البيانات   -16
ــفافية في عمك األجهزة ال ليا  ــؤون ال امة. وأكدوا على أذمية الشـــ ــارلة في إداثة الشـــ ــمان ف الية الرقابة والمســـ لةـــ

 ستلزم نشر نتائج مراج ة الحسابات.ي سبة، مما للرقابة المالية والمحا

خاثج ال طاج ال ام ذو أولومة بالنسـبة  من وأشـاث عدة متشلمين إلى أن تشـجيع مشـاثكة أفراد وجماعات   -17
لألجهزة ال ليــا للرقــابــة في بلــدانهم، وأبل وا الفرما ال ــامــك بــأن المجتمع المــدني يشـــــــــــــــاثك في ت ييم تنفيــ  الخط   

 الفساد. الوطنية لمكافحة

وثحق الفرما ال امك بجهود األمانة في ســـــــبيك دعم الدول األطراف في تنفي  االتفاقية، وال ســـــــيما فيما  -18
. وطلق الفرما إلى مكتق األمم المتحدة الم ني بالمخدثات  19-يت لا بتدابير منع الفســــــــــــاد خ ل جائحة كوفيد

ًر على الطلق، مع التركيز على ســــــ مة المســــــتفيدين،  مواصــــــلة ت ديم المســــــاعدة الت نية، بنا)المكتق(  والجرممة 
 بالتنسيا مع م دمي المساعدة الت نية العنائية والمت ددة األطراف.

وأقرَّ الفرما ال امك بأن الدول األطراف أحرزت ت دمًا في ت زمز قدثة ذي ات مكافحة الفســــــــــاد، وشــــــــــدد   -19
 راف في الت لق على التحديات ذات الصلة.على تروثة مواصلة ب ل ذ ه الجهود ومساعدة الدول األط
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وشـــجع الفرما ال امك الدول األطراف على إعطار األولومة لت زمز قدثة ذي ات مكافحة الفســـاد ودعم ب ةـــها  - 20
 الب ض في إعداد ذ ه المبادثات وتنفي ذا، بما في ذلك من خ ل تبادل المماثسات والخبرات والتحديات الجيدة. 

ــلة جهوده الرامية إلى جمع الم لومات عن المماثســـــات الجيدة التي  - 21 وطلق الفرما ال امك إلى المكتق مواصـــ
)ذي ة أو ذي ات مكافحة الفســــــاد الوقائية( من االتفاقية، واالســــــتمراث في ت ديم    6تتب ها الدول األطراف في تنفي  المادة  

 ثد من خاثج الميزانية، لت زمز ف الية ذي اتها الم نية بمكافحة الفساد. المساعدة الت نية للدول األطراف، ثذنًا بتوافر الموا 

م لومات إتـــافية عن أنشـــطتها ومبادثاتها  األمانة على الدول األطراف  طلع  تُ وأوصـــى الفرما ال امك بأن   - 22
 . 8/ 8وشراكاتها لتنفي  قراث المؤتمر  

ــاد، واعترف الفرما ال ـامـك ـبأن اـلدول األطراف أحرزت ت ـدمـًا   -23 نحو ت زمز ف ـالـية ذيـ ات مكـافحـة الفســــــــــــ
وت زمز دوث األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاســــــبة في منع الفســــــاد ومكافحت ، وت زمز دوث البرلمانات وســــــائر 

 الهي ات التشرم ية في ت زمز تنفي  االتفاقية.

الجيدة والم لومات ب را  وأوصى الفرما ال امك بأن تواصك الدول األطراف تشجيع تبادل المماثسات   -24
ــرم ية. ومتطلق تح يا ذ ا الهدف التفاعك مع الجم يات والمنظمات   ــائر الهي ات التشــ ت زمز دوث البرلمانات وســ
البرلمانية ال المية واإلقليمية، وإبرام اتفاقات مع البرلمانات والهي ات التشــــرم ية للدول األطراف األخر . وأوصــــى 

ول األطراف تبادل المماثســـات الجيدة والم لومات بشـــأن الت اون بين األجهزة ال ليا الفرما أيةـــًا بأن تواصـــك الد
 للرقابة المالية والمحاسبة وذي ات مكافحة الفساد.

ــاعدة الت نية إلى الدول األطراف، بناًر على طلبها  - 25 وطلق الفرما ال امك إلى األمانة أن تواصــــــــك ت ديم المســــــ
ــك ـب ل جهود لجمع  9من الـمادة  2لميزانـية، ـلدعم تنفـي  الف رة وثذـنًا بتوافر مواثد من خـاثج ا  من االتـفاقـية، وأن تواصـــــــــــ

 الم لومات عن المماثسات الجيدة المت ل ة بإداثة األموال ال مومية، ال سيما الناش ة عن الية است راا التنفي . 

وأوصــــى الفرما ال امك الدول األطراف بأن تولي االذتمام من جديد الســــتخدام تشنولوجيات الم لومات  -26
 .6/8و  6/7فساد، وف ًا ل راثي المؤتمر واالتصاالت لمنع ال

وأوصـــى الفرما ال امك المؤتمر باعتماد خطة عمك مت ددة الســـنوات للفرما، مع التســـليم بةـــروثة ترك   -27
 .التي سبا اقتراحهاإلتافة مواتيع أخر  للمناقشة أو ت ديك المواتيع   مجال كاف على جدول أعمال

تأكيد  الدول األطراف ودوائر المانحين على حد ســـــــــــوار   ت يدوشـــــــــــدد الفرما ال امك على تـــــــــــروثة أن  -28
على شـــــــكك  ر تمومك كاف يمكن التنبؤ ب ، بما في ذلك ي التزامها بمنع الفســـــــاد، وشـــــــدد أيةـــــــًا على تـــــــروثة توف

مسـاذمات من خاثج الميزانية تشون مت ددة السـنوات ومخصـصـة بشـرور ميسـرة، لشي يتمكن المكتق من مواصـلة 
 لت نية ب را منع الفساد على الص يد الوطني واإلقليمي واألقاليمي وال المي.ت ديم المساعدة ا

  
ثة عن حالة تنفيذ توصيات الفريق العامل في اجتماعيه  -ثالثاا    معلومات محدَّ

 الحادي عشر والثاني عشر 
 

 تطوير وتجميع المعارف في مجال منع الفساد -ألف 

 
 التوصية   

طلق الفرما ال امك في اجتماع  ال اشـــــــر إلى المكتق أن يواصـــــــك ت ديم المســـــــاعدة الت نية، بناًر على  -29
م المســــاعدة الت نية العنائية والمت ددة األطراف. وأعاد الفرما ال امك تأكيد   الطلق، بالتنســــيا مع الجهات التي ت ديم
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ألمــانــة لــدعم الــدول األطراف في تنفيــ   ذــ ا الطلــق في اجتمــاعــ  الحــادي عشــــــــــــــر، عنــدمــا ثحــق الفرما بجهود ا
، وطلق إلى المكتق مواصلة ت ديم 19-الوقاية، أثنار جائحة كوفيدالمنع و االتفاقية، وال سيما فيما يت لا بأنشطة  
م مع  المســــــــاعدة الت نية، بنار على الطلق،   التركيز على ســــــــ مة المســــــــتفيدين، وبالتنســــــــيا مع الجهات التي ت ديم

 العنائية والمت ددة األطراف.المساعدة الت نية  
  

  ة المتخ    ات اإلجرار   
واصـك المكتق إعداد المنتجات الم رفية ال المية. وقد أُعدَّت األدوات والمنشـوثات الم رفية على أسـاس   -30

تمعك البحوث والتحلي ت والخبرات المتراكمة على الصـ يدين اإلقليمي وال المي. وما زالت الية اسـت راا التنفي  
 أحد المصادث الرئيسية الستبانة المجاالت التي يلزم فيها استخدام األدوات.

ــكـك إلشتروني في المؤتمرات وحل ـات ال مـك والف ـالـيات الـتدثمبـية ذات   - 31  وُوزيمعـت منشـــــــــــــوثات المكـتق في شـــــــــــ
 ت في إطاث  الصـــــــــلة، وعلى النظرار وغيرذم من أصـــــــــحاب المصـــــــــلحة خ ل الزماثات ال طرمة االفتراتـــــــــية التي جر 

)انــــظــــر  اإلنــــتــــرنـــــــت  ــبــــكـــــــة  شــــــــــــــ عــــلــــى  الــــمــــكــــتـــــــق  مــــوقــــع  عــــلــــى  وُأتــــيــــحـــــــت  الــــتــــنــــفــــيـــــــ .  ــتــــ ــــراا  اســــــــــــــ  الــــيـــــــة 
www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html .) 

المتخ ة لم الجة ذ ه التوصــية في ت رمر األمانة عن حالة تنفي   وترد م لومات إتــافية عن اإلجرارات   -32
 (.CAC/COSP/2021/12قراثات المؤتمر ذات الصلة )

  
 التوصية   

طلق الفرما ال امك إلى المكتق مواصـــــــلة جهوده الرامية إلى جمع الم لومات عن المماثســـــــات الجيدة  -33
من االتفـاقيـة، واالســــــــــــــتمراث في ت ـديم المســــــــــــــاعـدة الت نيـة للـدول   6التي تتب هـا الـدول األطراف في تنفيـ  المـادة  

 تها الم نية بمكافحة الفساد.األطراف، ثذنًا بتوافر المواثد من خاثج الميزانية، لت زمز ف الية ذي ا
  

  ة المتخ    ات اإلجرار   
ــاد وغيرذم من  -34 ــين في مجال مكافحة الفســ ز المكتق قدثات المماثســ ــمولة بالت رمر، عزَّ خ ل الفترة المشــ

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

وترد م لومات إتــافية عن اإلجرارات المتخ ة لم الجة ذ ه التوصــية في ت رمر األمانة عن حالة تنفي    -35
 (.CAC/COSP/2021/12قراثات المؤتمر ذات الصلة )

  
 المعلومات والخبرات بين الدول فيما يتعلق بالتدابير والممارسات الوقائية  تبادل -باء 

 
 التوصية   

طلق الفرما ال امك إلى األمانة أن تواصــــك ت ديم المســــاعدة الت نية إلى الدول األطراف، بناًر على طلبها  - 36
ــك جهود جمع    9من المـادة    2وثذنـًا بتوافر مواثد من خـاثج الميزانيـة، لـدعم تنفيـ  الف رة   من االتفـاقيـة، وأن تواصــــــــــــ

 الم لومات عن المماثسات الجيدة المت ل ة بإداثة األموال ال مومية، ال سيما الناش ة عن الية است راا التنفي . 
  

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/12
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/12
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  ة المتخ    ات اإلجرار   
، وذو برنامج مدت  ث ث سـنوات يهدف إلى دعم وشـرج في تنفي ه وتـع المكتق برنامج إع ن أبوتبي -37
 من االتفاقية. 9من المادة  2ول األطراف في تنفي  الف رة الد

وترد م لومات إتــافية عن اإلجرارات المتخ ة لم الجة ذ ه التوصــية في ت رمر األمانة عن حالة تنفي    -38
 (.CAC/COSP/2021/12قراثات المؤتمر ذات الصلة )

  
 التوصيات   

أوصـى الفرما ال امك بأن تواصـك الدول األطراف تشـجيع تبادل المماثسـات الجيدة والم لومات ب را  -39
ــرم ية. ومتطلق تح يا ذ ا الهدف التفاعك مع الجم يات والمنظمات   ــائر الهي ات التشــ ت زمز دوث البرلمانات وســ

إبرام اتفاقات مع البرلمانات والهي ات التشــــرم ية للدول األطراف األخر . وأوصــــى البرلمانية ال المية واإلقليمية، و 
الفرما أيةـــًا بأن تواصـــك الدول األطراف تبادل المماثســـات الجيدة والم لومات بشـــأن الت اون بين األجهزة ال ليا 

 للرقابة المالية والمحاسبة وذي ات مكافحة الفساد.
  

  ة المتخ    ات اإلجرار   
دَّ م ترل مشـــــروج بشـــــأن  توا -40 صـــــك المكتق مع االتحاد البرلماني الدولي لت زمز الت اون بين الشيانين. وأُعم

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

، بمناسـبة اليوم الدولي لمكافحة الفسـاد، اسـتةـاف المكتق وشـبكة 2020كانون األول/ديسـمبر  9وفي  -41
ــكك  ــباب األفرم يين اجتماعًا ُع د بشــ ــوثم  ذجينالبرلمانيين الشــ ــارلة   اً )حةــ ــفافية والمســ وعبر اإلنترنت( تناول الشــ

 .19-خ ل جائحة كوفيد

فحة الفساد، التي ُع دت في وُع مَد حدث جانبي على ذامش الدوثة االستعنائية للجم ية ال امة بشأن مكا -42
ــي ال ي اعتمدت  الجم ية  2021حزمران/يوني    ــياســــــــ ، من أجك ت زمز قدثات البرلمانيين على تنفي  اإلع ن الســــــــ

 ال امة في الدوثة االستعنائية، ودعم تنفي  االتفاقية، واإلشراف على الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.

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

 لحماية المبل ين عن المخالفات.

ت رمر األمانة عن حالة تنفي     وترد م لومات إتــافية عن اإلجرارات المتخ ة لم الجة ذ ه التوصــية في -44
 (.CAC/COSP/2021/12قراثات المؤتمر ذات الصلة )

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

 
 التوصية   

ــى الفرما ال امك الدول األطراف بأن  - 45 ــادث المت ل ة بالبيانات  أوصــ ت دم إلى األمانة قائمة المبادثات والمصــ
 المفتوحة التي تحتفظ تلك الدول األطراف بها، لشي ت وم األمانة بتجمي ها وت ميمها. 

  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/12
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/12
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  ة المتخ    ات اإلجرار   
ا  د ث توصــــية الفرما ال امك، أعدت األمانة تحديعًا شــــفومًا يســــتند إلى الم لومات الم دمة من الحكومات  ل   تنفي ا  - 46

التي وجهتها أمانة المؤتمر إلى   2020شـــــبار/فبراير  27و   2020شـــــبار/فبراير  21على الم كرات الشـــــفومة المؤثخة 
ــي،    13من  ، كـاـنت قـد وثدت ثدود  2020أـياث/مـايو    18الـدول األطراف. وحتى   دولـة طرفـًا، وذي: االتحـاد الروســـــــــــ

 األثجنتين، أثمينيا، إكوادوث، أوكرانيا، باثاغواي، بولندا، ال راق، قطر، التفيا، لبنان، ليتوانيا، المكسيك. 

 ( 1) وقد أتيحت النصوص الشاملة للردود الم دمة، بمواف ة البلدان الم نية، على الموقع الشبكي للمكتق. -47
  

 التوصيات   

ــاث الفرما ال ـامـك إلى قراث المؤتمر   -48 ، اـل ي قرث فـي  المؤتمر أن ي  ـد الفرما اجتمـاعين على 8/8أشــــــــــــ
األقك قبك ان  اد دوثة المؤتمر التاســـــــــ ة، وطلق إلى األمانة، ثذنًا بتوافر مواثد من خاثج الميزانية، أن تواصـــــــــك 

منها تحديا الموقع الشـــــــــبكي المواتـــــــــي ي للفرما ال امك،   عملها باعتباثذا مرصـــــــــدًا دوليًا، وذلك بالايام بأموث
 بإدثاج الم لومات ذات الصلة في .

وحاَّ الفرما ال امك أيةـــًا الدول األطراف على مواصـــلة اســـتخدام الم لومات المتاحة على الصـــفحات   -49
ــات والتدابير المنفَّ ة لم ــات والمماثسـ ــياسـ ــأن السـ ــي ية للفرما ال امك بشـ ــبكية المواتـ ــاد، الشـ منها  ألغراا  نع الفسـ

ع الفرما ال امك الدول األطراف على  ــجَّ ــافة إلى ذلك، شــــ ــاد. وباإلتــــ ــتراتيجيات وطنية لمكافحة الفســــ ــع اســــ وتــــ
مواصـلة تزومد األمانة بالم لومات عن الجهود التي تب لها لمنع الفسـاد، من أجك نشـرذا على الصـفحات الشـبكية 

 المواتي ية للفرما ال امك.
  

  ة المتخ    ت ا اإلجرار   
واصــــــــــــك المكتق جمع الم لومات التي قدمتها الدول األطراف، وال روا التي قدمت في اجتماعات الفرما  - 50

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

وتوصــــــيات الفرما ال امك، أعدت األمانة وثقة م لومات أســــــاســــــية ب نوان   8/7وفي إطاث تنفي  ال راث  -51
ــاد )الف رتان   ــاد("    6من المادة  2و 1"ت زمز ف الية ذي ات مكافحة الفســـــــ من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــ

(CAC/COSP/WG.4/2020/4  ) ( وإتافةCAC/COSP/WG.4/2020/4/Add.1  .)  دَّت الوثقة على أساس وقد أُعم
أمانة المؤتمر  وجهتها    2020شــــــــبار/فبراير   5على م كرة شــــــــفومة مؤثخة  ا د ث الم لومات الواثدة من الدول األطراف  

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

ــوانا،   ــيا، باثاغواي، بوتان، بوتســـــــــ ــيلي، جمهوثمة أفرمايا الوســـــــــــطى، جمهوثمة الشون و  ال ربية المتحدة، إندونيســـــــــ تشـــــــــ
البوليفاثمة(، كرواتيا، لبنان، مصــــــر، الم رب، المملشة  - الديم راطية، ســــــيراليون، صــــــربيا، الصــــــين، فنزوم  )جمهوثمة 

ــا، ذولندا، الواليات المتحدة األمرمكية. وحتى   ــيوس، النمسـ ــ ودية، موثمشـ ــط     25ال ربية السـ ، كانت  2020اب/أغسـ
ــي، األثجنتين، أثمينـيا، إكوادوث، أوكرانـيا،    14ثدت م لومـات إتــــــــــــــافـية من  ـقد و  دوـلة طرـفًا، وذي: االتحـاد الروســـــــــــ

 إيطاليا، بوثوندي، بي ثوسيا، دولة فلسطين، السلفادوث، السن ال، غانا، قطر، المكسيك. 

 __________ 

  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session11.html متاحة على الرابطين (1) 
  . www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session12.htmlو

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

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2020/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2020/4/Add.1
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session11.html
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session12.html
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html
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م لومات أســـــاســـــية عن    وتوصـــــيات الفرما ال امك، أعدت األمانة وثقة   14/ 8تنفي  قراث المؤتمر  إطاث  وفي   - 52
وقد    (. CAC/COSP/WG.4/2021/2دوث البرلمانات الوطنية وســــــــــائر الهي ات التشــــــــــرم ية في ت زمز تنفي  االتفاقية ) 

ــفومة مؤث  دت الوثقة على أســـاس الم لومات التي قدمتها الحكومات ثدًا على م كرة شـ ديســـمبر   كانون األول/   10خة أُعم
ــفوـمة مؤثخـة    2020 أمـاـنة المؤتمر إلى الـدول األطراف.  وجهتهمـا    2021كـانون الـعاني/يـناير    27ومـ كرة ـت كير شـــــــــــ
دولة طرفًا، وذي: االتحاد الروسـي، أذثبيجان، األثدن، إكوادوث،   39، وثدت ت اثمر من  2021اذاث/ماثس   19وحتى  

ــنة والهرســـك، بوليفيا )دولة  ــيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازمك، بنين، البوسـ المت ددة  - ألمانيا، اإلماثات ال ربية المتحدة، إندونيسـ
شــــ بية، ثومانيا، الســــلفادوث، ســــلوفاكيا،  ال وميات(، تايلند، تركيا، تشــــيكيا، شــــيلي، الجزائر، جمهوثمة الو الديم راطية ال 

ــلوفينيا، الصـــــــين، عمان، فنزوم  )جمهوثمة  البوليفاثمة(، كوبا، الشومت، كينيا، التفيا، لشســـــــمبر ، الم رب، م دونيا  - ســـــ
 الواليات المتحدة.   ، الشمالية، المكسيك، المملشة ال ربية الس ودية، موثمشيوس، النمسا، النيجر 

وتوصـــيات الفرما ال امك، أعدت األمانة وثقة م لومات أســـاســـية  8/13ث المؤتمر  تنفي  قراإطاث  وفي  -53
 (.  CAC/COSP/WG.4/2021/3عن دوث األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاســـــــبة في منع الفســـــــاد ومكافحت  )

دت الوثقة على أســـــــــــــاس الم لومات التي قدمتها الحكومات ثدًا على م كرة شـــــــــــــفومة مؤثخة    األول/   كانون  10وقد أُعم
ــفوـمة مؤثخـة   2020ديســـــــــــــمبر   أمـاـنة المؤتمر إلى اـلدول وجهتهمـا    2021الـعاني/يـناير   كـانون   27ومـ كرة ـت كير شـــــــــــ

فًا، وذي: االتحاد الروسي، أذثبيجان، األثدن،  دولة طر   43، وثدت ت اثمر من  2021نيسان/أبرمك    1حتى  و   .األطراف 
إكوادوث، ألمانيا، اإلماثات ال ربية المتحدة، إندونيســــــــيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازمك، البرت ال، بنين، البوســــــــنة والهرســــــــك،  

ــيلي، الجزائر، جمهوثمة الو الديم راطية  - بوليفيا )دولة  ــيكيا، شــ ــ بية، ثومانيا،  المت ددة ال وميات(، تايلند، تركيا، تشــ الشــ
ــين، عمان، فنزوم  )جمهوثمة  ــربيا، الصـ ــلوفينيا، صـ ــلوفاكيا، سـ ــلفادوث، سـ ــتان، كوبا، الشومت،  - السـ البوليفاثمة(، كازاخسـ

كينيا، التفيا، لشسـمبر ، الم رب، م دونيا الشـمالية، المكسـيك، المملشة ال ربية السـ ودية، من وليا، موثمشـيوس، النمســا،  
 ، وثدت م لومات إتافية من ال راق ومدغش ر. 2021حزمران/يوني    14وحتى  لمتحدة.  النيجر، والواليات ا 

 ( 1) وقد أتيحت النصوص الشاملة للردود الم دمة، بمواف ة البلدان الم نية، على الموقع الشبكي للمكتق. -54
  

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

 
 منع الفساد ومكافحته في القطاع الخاص   

الم نيين باألخ قيات من  دين الشـــــــباب المســـــــتج الموتفين  ، قدم المكتق تدثمبًا إلشترونيًا إلى  2020في عام   - 55
ســليمان.    موزامبيا ونظَّم حل ات عمك بشــأن نزاذة األعمال التجاثمة في فيجي وموثمشــيوس وجزث ال طاج الخاص في  

ــمبر   ــية عن نزاذة األعمال التجاثمة مع لجنة 2020وفي كانون األول/ديســ ــافة حل ة دثاســ ــتةــ ــاثك المكتق في اســ ، شــ
 والت افي االقتصادي.   19- يت لا بمواجهة كوفيد بشأن النزاذة فيما   عن ب د اإلشراف الوطنية في الصين، ودعم مؤتمرًا 

وُع دت ث ثة اجتماعات شــــاثك فيها خبرار من ال طاج الخاص واألوســــار األكاديمية الســــته ل عملية  -56
زاذة مصـــمم مختاثة من مبادثة الت ليم من أجك ال دالة الســـتخدامها في برنامج تعايف في مجال الن  نمائ تشييف  

 ام ات.خصيصًا للشركات والج

ال كر  االتفاق ال المي لألمم المتحدة بمناســـــــبة ، ســـــــاذم المكتق في مؤتمر قمة قادة 2020وفي عام  -57
ــرمن ل تفاق وقدم برنامج ــاعة    20مدت    اً ال شـ ــًا سـ ــمن عروتـ ــات تفاعلية، بما في ذلك يتةـ ــات   10ومناقشـ جلسـ

 ألعمال التجاثمة وامتعالها.، لتسلي  الةور على أذمية االتفاقية ومبادئها في نزاذة ابا مباشر

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2021/2
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2021/3
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، دعم المكتــق الجهود المبــ ولــة لمنع الفســــــــــــــــاد في ال طــاج الخــاص بت زمز امتعــال 2021وفي عــام   -58
، ع د المكتق 2021األعمال التجاثمة وتشـــــجيع المماثســـــات الجيدة بين الشـــــركات البرازملية. وفي شـــــبار/فبراير 

ت زمز امتـعال  ب راتـعال من أجـك اســــــــــــــتششــــــــــــــاف فرص الـت زث  اجتمـاعـًا مع مجل  إداثة الجم ـية ال ـالمـية ل م
 .األعمال التجاثمة في أمرمكا ال تينية

  
 تعزيز التعليم بشأن منع الفساد   

على الصــ يد ال المي، ع د المكتق، في إطاث مبادثت  األكاديمية لمكافحة الفســاد، حل ة دثاســية بشــأن   -59
 .2020، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد ل ام 19-كوفيدمكافحة الفساد في أوقات جائحة 

ونظم المكتق، في إطاث مبادثت  الت ليم من أجك ال دالة، ســلســلة الحواث ال المي للت ليم من أجك ال دالة،  - 60
ــباب   ــيادة ال انون ودوث الشــــــ ــيع معك الت ليم من أجك ســــــ ــأن مواتــــــ ــات على اإلنترنت بشــــــ التي تنطوي على مناقشــــــ

 . 16ة المستدامة، وال سيما الهدف  والمداثس ومؤسسات الت ليم ال الي في المساذمة في تح يا أذداف التنمي 

وعلى الصــــــــــــ يد اإلقليمي، ســــــــــــاذم المكتق في حل ة عمك أكاديمية نظمتها المبادثة األكاديمية لجنوب  -61
 شرق أوثوبا من أجك مكافحة الفساد.

وعلى الصـــــ يد الوطني، قدم المكتق ســـــلســـــلة من برامج التدثمق على اإلنترنت بشـــــأن مكافحة الفســـــاد  -62
 واألخ ق لمحاترمن جام يين من باكستان وكينيا والمكسيك.والنزاذة 

، ع د المكتق اجتماعين مع م لمين في المرحلتين االبتدائية والعانومة لمناقشــة تشييف  2021وفي عام  -63
لتتناســـــــــــق مع الســـــــــــياق الت ليمي في    م لمي المداثس االبتدائية والعانومةالموجهة إلى مجموعات مواثد التدثم   

 ، وقد أُعدَّت في إطاث مبادثة الت ليم من أجك ال دالة.اليونان

 بل اثماو  ألمانياو  محاتــرات عن عمل  في مجال مكافحة الفســاد أمام ط ب من أســترالياوأل ى المكتق  -64
 كندا ونيجيرما.و  الصينو 
  

 التوعية في المدارس   

، دعم المكتق مســـــاب ات ُنظمت للط ب تحت قيادة 2020احتفااًل باليوم الدولي لمكافحة الفســـــاد ل ام  -65
 زاثة الت ليم وم هد السياسة الت ليمية في اليونان.الهي ة الوطنية اليونانية للشفافية، وو 

  
 جوانب أخرى للعمل مع الشباب   

، أطلا المكتق أول تحد للشـباب في شـرق أفرمايا على اإلنترنت بشـأن  2020في تشـرمن األول/أكتوبر  -66
ــلة الشتك.   ــلســ ــميم وتنفي  تطبي ات برمجية على تحد طرل  و ســ ــرق أفرمايا لتصــ ــباب المبتشرمن في شــ المطويمثمن الشــ

مات  قائمة على ســلســك الشتك لحك تحديات ال الم الحاي ي، بالتركيز على حماية المبل ين عن المخالفات والمشــتر 
 ال امة والتحاي ات المالية.

، ع د المكتق مؤتمرًا بشـــــأن الدوثة العانية تلية اســـــت راا التنفي  لط ب  2020وفي كانون األول/ديســـــمبر   - 67
 . صوثماً  اً ُقطرم  اً المشاثكون في المؤتمر است رات  نف  ،  حالة ال انون في أوزبكستان. وباستخدام دثاسة  

، نظم المكتق، بالشـــــراكة مع األكاديمية الدولية لمكافحة الفســـــاد، 2021وحزمران/يوني   وفي أياث/مايو  -68
برنامجين مدثســـــيين صـــــيفيين على اإلنترنت لمكافحة الفســـــاد لشـــــباب من اســـــيا )أف انســـــتان، بن  ديش، بوتان،  
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انيا المتحدة، جنوب الســودان، نيبال( وأفرمايا )إثيوبيا، أن وال، أوغندا، بوثكينا فاســو، توغو، جمهوثمة تنز ،  كمبوديا
 نيجيرما(.، زامبيا، سيراليون، الصومال، ليسوتو، م وي، موزامبيا

وترد م لومات إتــافية عن اإلجرارات المتخ ة لم الجة ذ ه التوصــية في ت رمر األمانة عن حالة تنفي    -69
 (.CAC/COSP/2021/12قراثات المؤتمر ذات الصلة )

 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/12

