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

 * من جدول األعمال المؤقَّت   4البند  
   المنع 

 الفساد بشأن منع    14/ 8و   12/ 8و   11/ 8و   8/ 8و   7/ 8حالة تنفيذ قرارات المؤتمر   
 

 تقرير األمانة  
  

 مقدمة  - أولا  
ــاد، في دونت  اليامُة التي ع  د   -1 اعتمد مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــ

، خمســـــة ترانا  نكى  ععى مُس الفســـــاد، و ي ال ران  2019كانون األول/ديســـــمبر   20إلى  16في أبوظبي من 
ــاد"، وال  8/7 ــدق لعفســـــ ــاد في التصـــــ المعُون "متابعة إعالن   8/8ران المعُون "تعىيى فعالية  يئا  مكافحة الفســـــ

المعُون "تعىيى تُفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد في الدول    8/11مرَّاكش بشـــــعن مُس الفســـــاد"، وال ران 
المعُون "مُس الفســــــــــاد ومكافحت  من بيل عالتت  بالجراثم التي تؤ ر   8/12الجىنية الصــــــــــييرة الُامية"، وال ران  

المعُون "تعىيى الممانســـــا  الجيدة المتعع ة بدون البرلمانا  الوطُية وســـــاثر ال يئا   8/14ن ععى البيئة"، وال را
 8/7التشــريةية في مُس ومكافحة الفســاد بجميس أشــكال "ا وفي الدونة  ات ا، طعت المؤتمر إلى األمانة في ترانات   

م ت ريرًا عن تُفيذ كل  8/14و  8/11و ى المؤتمر في دونت  التاســـــــعة، كما طعت  ال رانا  إلتعك من  وابد ، أن ت د ِّ
ــتع د ا  يئات  الفراية المعُية في فترة ما 8/12و 8/8إلي ا في ال رانين   م ت ريرًا إلى االجتماعا  التي ســ ، أن ت د ِّ

، بــالت ــدم الــذق أبردتــ  الــدول األطراف واألمــانــة في تُفيــذ ترانق  8/8بين الــدونا ا ونبــت المؤتمر في ال ران  
 المعُونين "متابعة إعالن مرَّاكش بشعن مُس الفساد"ا 6/6و 5/4المؤتمر  

ــعن تُفيــذ ال رانا    -2 م  ــذا الت رير المععومــا  المبعونــة بشـــــــــــــ ، 8/14و  8/12و  8/11و  8/8و  8/7وي ــد ِّ
م  مًا في مُس الفســاد تدنيجيًا ونفعاليةا وي د ِّ بل الممــي ت د  وي  صــد مُ  أن يشــك ِّل أســاســًا لمُاتشــة المؤتمر بشــعن ســ 

ت رير عرضـــــــــًا لجميس المتادنا  التي اضـــــــــبعع  ب ا الدول األطراف بدعم من األمانة ععى الصـــــــــعيد العالمي ال
إلى   2019واإلتعيمي والوطُي، من أجل تُفيذ  ذه ال رانا  خالل الفترة المشـــــــــمولة بالت رير سمن   /أ ســـــــــب   

 (ا2021أيعول/سبتمبر  
  

 __________ 

 * CAC/COSP/2021/1ا 
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ثة عن حالة تنفيذ القرا  - ثانياا    14/ 8و   12/ 8و   11/ 8و   8/ 8و   7/ 8رات  معلومات محدَّ
 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد -ألف 

، الـدول األطراف إلى موالــــــــــــــعـة تعىيى فعـاليـة  8/7دعـا مؤتمر الـدول األطراف في االتفـاقيـة في ترانه  -3
ــادا وأ ا  المؤتمر بالدول األطراف في ترانه  ــعة وتعىيى التُفيذ الفعَّال لعتدابير  ،8/8 يئا  مكافحة الفســــــ موالــــــ

الوتاثية المُصــوع ععي ا في الفصــل الياني من االتفاقية وفي ال رانا   ا  الصــعة الصــادنة عن المؤتمرا وفي 
، طـعت المؤتمر ععى وجـ  التحـدـيد اتتـا  ـتدابير لتعىيى تُفـيذ االتـفاقـية في اـلدول الجىنـية الصــــــــــــــييرة 8/11ال ران 

، إلى تعىيى أطر مكافحة الفســــــــاد والُ ور بالممانســــــــا  8/12المؤتمر الدول األطراف في ترانه  الُاميةا ودعا 
األخالقية والُىا ة والشــفاةية بةية مُس الفســاد من بيل لــعت  بالجراثم التي تؤ ر في البيئةا ودعا المؤتمر الدول  

الذق تمـــــــــــبعس ب  البرلمانا  الوطُية  ، إلى تعىيى الممانســـــــــــا  الجيدة المتعع ة بالدون  8/14األطراف في ترانه  
وســاثر ال يئا  التشــريةية في مُس ومكافحة الفســاد بجميس أشــكال ا ونبَّت المؤتمر بما أبدت  الدول األطراف من 
التىام وما بذلت  من ج ود لتوفير مععوما  عن الممانســا  الجيدة المتَّتعة في مجال مُس الفســاد، وعن التحديا  

ــاد وعن الـتدابير الرامـية إلى التي واج ت ـا في  لـ  ك، ومن ضــــــــــــــمُ ـا مععومـا  عن فعـالـية  يـئا  مكـافحـة الفســــــــــــ
التتفيف من متاطر الفســــــاد ةيما يتععر بالجراثم البيئية، كان  األمانة تد جمعت ا ون َّمت ا ونشــــــرت ا في ســــــيا   

مشــــــــانكة المععوما ، أداء م ام ا بصــــــــفت ا مرلــــــــدًا دوليًاا وطعت المؤتمر إلى الدول األطراف االســــــــتمران في 
ــد دولي، و لك بال يام بعمون  ــعة عمع ا كمرلــــــــ وطعت إلى األمانة، ن ًُا بتوافر مواند من خانج الميىانية، موالــــــــ
ــاد،   مُ ا تحديل الموتس الشـــتكي المواضـــيعي لعفرير العامل الحكومي الدولي المفتوو العمـــوية المعُي بمُس الفسـ

 بإدناج المععوما   ا  الصعة ةي ا

اًء ععى  لــك، والـــــــــــــــل مكتــت األمم المتحــدة المعُي بــالمتــدنا  والجريمــة سالمكتــت(، جمس كــل ونـُـ  -4
المععوما  التي ت دم ا الدول األطراف تبل كل اجتماع لعفرير العامل، وإتابت ا عبر الموتس الشـتكي المواضـيعي 

وت انير  ا  لـعة ونواب     وتمـمُ  تعك المععوما  عروضـًا إيمـابية ت دم  خالل االجتماعا   ( 1س ل ذا الفريرا
  إلى مواند مرجةية إضاةيةا

  
 دعم األطر القانونية والسياساتية لمكافحة الفساد -باء 
 دعم صياغة قوانين ترك ِّز على األحكام المتعلقة بمنع الفساد  - 1 

م المكتت المســــــاعدة التشــــــريةية ودعم اعتماد أو تعديل توانين ترمي إلى مُس الفســــــادا  -5  د اعت مد في فتدَّ
بدعم من المكتت، مشـروع تانون اسـترداد الموجودا  في مودامبير، وكذلك ال انون   ،2020تشـرين الياني/نوفمبر  

يدة المســـــــت عة، و ي إبد  الدول الجىنية األســـــــاســـــــي لعجُة المســـــــت عة لمكافحة الفســـــــاد في دولة بابوا  يُيا الجد
 الصييرة الُاميةا 

في شـــكل بع ا  عمل   ،بعداً   27إلى مشـــروع تانون والثحة تُ يمية   34بشـــعن إعداد أ ســـدي  المشـــونة  و  -6
ىا ة في ال باع العام وإنشــــاء  يئا  جمعة مواضــــيس مُ ا بماية المبع ِّيين عن المتالفا  والُ    تُاولأو تععي ا ، 

 مكافحة الفسادا
  

 __________ 

 اwww.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html (1س 
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 المساعدة في وضع سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد  - 2 

م الدعم إلى  15دعم المكتت وضـــــس ســـــياســـــا  أو اســـــتراتيجيا  متُوعة لمكافحة الفســـــاد في  -7 بعدًاا وتدَّ
  األنجُتين ونانا واق وجم ونية أفري يا الوســــــــبى وشــــــــيعي وتبر وكمبوديا و ُدوناج في وضــــــــس اســــــــتراتيجيات ا 

ــاد في بانا واق لعفترة  ــفاةية ومكافحة الفســ ــادا وأ طع   التبة الوطُية لعُىا ة والشــ - 2021الوطُية لمكافحة الفســ
ــاد في عام    2025 ــتة اليوم الدولي لمكافحة الفســ ،  2019ا وي وم المكتت مُذ كانون األول/ديســــمبر 2020بمُاســ

ــاد،  ــيا ة متادو توجي ية لتُفيذ ن م بدعم اليونان في تُفيذ خبة عمع ا الوطُية لمكافحة الفسـ وندعم بيرو في لـ
 19-، ععى إعداد خبة عمل لعوتاية من جاثحة كوفيد2021المُس الُمو جيةا كما ســــاعد المكتت مالي في عام 

 والتصدق ل ا في  ذا البعدا

، في إعداد دليل لعممانســــــا  الجيدة لمكافحة  2020وععى الصــــــعيد اإلتعيمي، ســــــا م المكتت في عام  -8
لفســـــــــاد لمُ مة أمريكا الالتيُية ومُب ة التحر المانيبي لعمؤســـــــــســـــــــا  الععيا لمراجعة الحســـــــــابا ، تح  عُوان ا

Handbook of Good Practices to Fight Corruption و و اتانة عن و ي ة ســـــــــياســـــــــا  العتماد تدابير ،
 لتعىيى الُىا ة والشفاةية والمساءلةا 

م المكتـت المســـــــــــــــاعـدة إلى الـ  -9 ُـاميـة التـاليـةد بـابوا  يُيـا الجـديـدة وتوفـالو وتـدَّ دول الجىنيـة الصــــــــــــــييرة ال
الموبدة(، وناونو وجىن  -وجامايكا، وجىن ســــــــــــعيمان وســــــــــــاموا وفانواتو، وةيجي وكيريتاج وميكرونيىيا سواليا  

 كوك، في وضس استراتيجيات ا لمكافحة الفسادا 
  

 ي القطاع العام زاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون ف الن  - 3 

 منع تضارب المصالح ونظم إقرار الذمة المالية  )أ(  

م المكتت في أيعول/ســـبتمبر   - 10 ، المســـاعدة إلى  ُدوناج في وضـــس ن ام إلتران الذمة المالية لصـــال  2019تدَّ
باال    ، أداة الســــــتتانة 2020المحكمة الععيا لمراجعة الحســــــابا ا واســــــتعرر المكتت في كولومبيا في نيســــــان/أبريل  

م تععي ات  ععى  ذه األداةا وســــاعد المكتت ولــــُدو  الُ د الدولي والبُك   تمــــان  المصــــال  ومُس بدو  ا وبع ِّ ا، وتدَّ
، ععى إعداد مشـــروع تانون إلتران الذمة المالية في جم ونية أفري يا الوســـبىا وفي كانون  2020الدولي في أيان/مايو  
عمـل وطُـية في جُو  أفري ـيا لتعىيى التُســـــــــــــير وتـتادل المععومـا  بين   ، ن َّم المكـتت بع ـة 2020األول/ديســـــــــــــمبر  

ر المكتت في شـــــــــتا /فبراير   ، ع د بع ة عمل بشـــــــــعن ن م الُىا ة  2021ال يئا  بشـــــــــعن إترانا  الذمة الماليةا ويســـــــــَّ
ــيا  جاثحة كوفيد  ــفاةية في سـ ال وميا ، بالتعاون    ، ونشـــعن إدانة إترانا  الذمة المالية في دولة بوليفيا المتعددة 19- والشـ

، المكتت المركىق لمكافحة اإل راء 2021بعدان الجُو  بيرو وكولومبيا والمكســيكا ودعم المكتت في شــتا /فبراير  مس  
 ير المشـــروع في مالي، من خالل ع د مؤتمر نةيس المســـتو  بشـــعن الممانســـا  الجيدة المتعع ة بإترانا  الذمة المالية  

، عمعية لــــــيا ة تانون إلتران الذمة المالية في الســــــُيال،  2021واســــــترداد الموجودا ا ودعم المكتت في تمود/يولي   
 ال انونا  ذلك  ب البرلمانيين  وع د بع ة عمل لعمتابعة من أجل إ كاء وعي 

ــال  في ال باع العام وإدانت د دليل  -11 ــا م المكتت في إعداد مُشـــــون عن مُس بدوم تمـــــان  المصـــ وســـ
 :Preventing and Managing Conflicts of Interest in the Public Sectorالممانســــــــا  الجيدة، بعُوان  

Good Practices Guide ا2019، بيل انت ى العمل ععي  إبَّان نثاسة اليابان لمجموعة العشرين في عام 
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 تدابير الشفافية  )ب(  

ــمبر   -12 ــاد في2020ن َّم المكتت في كانون األول/ديســ ــعن تدابير مكافحة الفســ ــتكية بشــ ــية شــ  ، بع ة دناســ
ــتراء العمومي ــفاةية  االشــــــ ــعحة ب دف الُ ور بالشــــــ في جُو  أفري يا بةية تعىيى التعاون بين ألــــــــحا  المصــــــ

والمســــــاءلة في مجال إدانة ســــــعســــــعة التونيد  وجاء   ذه الحع ة الدناســــــية الشــــــتكية في إطان المُصــــــة اإلتعيمية 
 لعجُو  األفري ي، التي أنشئ  لتسريس تُفيذ أبكام االتفاقيةا

 بشـــــعن  إلى دولة بوليفيا المتعددة ال وميا  في إعداد خاللـــــة واةية   2021م المكتت المســـــاعدة في عام وتدَّ  - 13
 Compendium: Design andبعُوان   وضــــــــــــس وتُفيذ ســــــــــــياســــــــــــة/خبة الشــــــــــــفاةية ومكافحة الفســــــــــــاد في البعديا  

Implementation of the Municipal Transparency and Anti-Corruption Policy/Plan متادو   ، وفي إعداد
ا  Guidelines for a transparent municipal transitionبعُوان    توجي ية لعمعية انت الية شفافة ععى لعيد البعديا  

ــان/أبرـيل   ــعن االتـفاقـية لونجُتين وإكوادون وأونو واق، وـنانا واق ونوليفـيا  2021ون َّم المكـتت في نيســـــــــــ  ، ـتدنيـتًا بشـــــــــــ
ــول ععى - سدولة  ــيك، مس التركيى بوج  خاع ععى إمكانية الحصــ ــيعي وكولومبيا والمكســ المتعددة ال وميا ( ونيرو، وشــ

لجُة ال مــاء ععى الفســاد في إندونيســيا ععى لتدنيت  ، فعالية 2021المععوما  العامةا وأتام المكتت في بىيران/يوني   
 مُس الفساد والتح ير ةي ا بةية تعىيى تدنت ا ععى  و لك  معايير البيانا  المفتوبة،  

  
 اإلبالغ عن الفساد  )ج(  

أفمــــــ  اســــــتعراضــــــا  تُفيذ االتفاقية إلى تحديد الحاجة إلى تحســــــين بماية المبع ِّيين عن المتالفا ،  -14
د  المُصــــــا   باعتتان ا أبد المجاال  التي تمــــــم العدد األكبر من االبتياجا  إلى المســــــاعدة الت ُيةا وتد بدَّ

ــر  أفري يا والجُو  األفري  ــع ا المكتت، في شـــ ــيا وأمريكا الجُونية اإلتعيمية األننس التي أنشـــ ــر   ســـ ي وجُو  شـــ
 تسريس تُفيذ أبكام االتفاقيةا لوالمكسيك،  ذا الموضوع باعتتانه أولوية إتعيمية 

ون َّم المكتت، في إطان المُصـة اإلتعيمية ألمريكا الجُونية والمكسـيك، سـعسـعة من بع ا  العمل بشـعن   -15
، وفي المكسيك 2020ة عمل في كولومبيا في أيعول/سبتمبر  بماية المبع ِّيين عن المتالفا ، وكان من بيُ ا بع 

ــتا /فبراير   ، بع ة  2021ا كما ن َّم المكتت في تمود/يولي   2021، وفي إكوادون في بىيران/يوني   2021في شــ
عمل بشــــعن بماية المبع ِّيين عن المتالفا  في أوتا  األدما  في بانا واق وشــــيعي وكولومبيا، جاء  في إطان  

ــدق لجاثحة كوفيدمشــــروع يرم ــاد ومكافحت  أ ُاء التصــ م  بع ا    19-ي إلى مُس الفســ والتعافي من   ان اا ون   ِّ
ــيما في أو ُدا في تشـــــرين الياني/نوفمبر   ،  2019عمل مما عة في إطان المُصـــــة اإلتعيمية لشـــــر  أفري يا، وال ســـ

ــة اإلتع2021وفي إ يونيا في بىيران/يوني    يمية لعجُو  األفري ي، بع ا  عمل ا وأتام المكتت، في إطان المُصـــ
، وفي دمتابوق  2020، وفي جُو  أفري يا في كانون األول/ديســــــمبر 2020في دامبيا في تشــــــرين األول/أكتونر  

م  بع ا  عمل وطُية بشــــعن اإلبال  عن الفســــاد في  انا في  2021في أيعول/ســــبتمبر   ا وإلى جانت  لك، ن   ِّ
 ا 2021أ سب  ، وفي تايعُد في   /2021تمود/يولي   

وتعاون المكتت مس العجُة األولمبية الدولية، في إطان البرنامج العالمي لحماية الرياضـــــــــة من الفســـــــــاد  -16
 ون َّم المكتت ( 2س مجال الرياضــةاوالجريمة، في تُ يم ســعســعة من بع ا  العمل الوطُية بشــعن  ليا  اإلبال  في 

 __________ 

بعيانيا،   ،البراديل  ،بانا واق ،إيباليا ،أوكرانيا، إندونيســيا ،ألتانيا ،راثيلإســإســتونيا،  ،  أســتراليا ،ةيما يعي البعدان التي تع   الدعمد األنجُتين (2س 
 ،الصــين ،لــرنياشــيعي،  ،ســُيافونة ،ســعوفيُيا ،نومانيا ،جم ونية مولدوفا ،الجبل األســود، بيالنوســيا، بيرو ،البوســُة وال رســك ونيالنوج

ــيا  تران ك ،كولومبيا ،كرواتيا  ،تبرتبرع،   ، انا ــون في ســــ ــوفو التي ترد في  ذا المُشــــ ــانا  إلى كوســــ ــوفو سيُتيي ف م جميس اإلشــــ وســــ
يا   الوال  ،ونيوديعُدا  ،نيجيريا  ،ناونو  ،المكسـيك  ،م دونيا الشـمالية  ،مصـر ،ماليىيا  ،مالبة  ،ليتوانيا ،التفيا  ،((1999س  1244مجع  األمن  

جىن كوك و  جىن ســــــعيمانو  تونياو   توفالوو  ناالوو  والدول الجىنية الصــــــييرة الُامية التاليةد بابوا  يُيا الجديدة ،اليابان  ،المتحدة األمريكية
 الموبدة(ا -وميكرونيىيا سواليا   كيريتاجو  ةيجيو   فانواتوو  وساموا

http://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
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ال دم، ودعمًا لبرنامج  العالمي لعُىا ة، بع ا  عمل إتعيمية ووطُية في  أيمـــــًا، بالتعاون مس االتحاد الدولي لمرة 
  ( 3س ا2021فبراير ، وفي المكسيك في شتا /2020مصر في كانون األول/ديسمبر 

ــبتمبر   -17 ــل المكتت في أيعول/سـ ــعحة، ميل ناببة  2020وتوالـ ــحا  المصـ ، مس مجموعة متُوعة من ألـ
م  البرلمانيين الشـتا  في كيُيا، وتدَّ  م إنشـادا  بشـعن مشـروع تانون لحماية المبع ِّيين عن المتالفا  في كيُياا وتدَّ

، المساعدة إلى جُو  السودان وكمبوديا وماليىيا بشعن إعداد أطر جديدة لحماية  2021المكتت في شتا /فبراير  
 ن المتالفا االمبع ِّيين عن المتالفا ، وإلى لبُان بشعن تُفيذ تانون  الجديد لحماية المبع ِّيين ع

ونادن المكتت بت ديم الدعم الت ُي بةية إنشــاء تُوا  لالبال  ون  م لحماية المبع ِّيين عن المتالفا  في  -18
 مؤسسا  الرعاية الصحية وإدانا  الحياة البرية ومراف  ا في البراديل وجُو  أفري يا وكيُياا

ييرة الُامية التاليةد جىن ســعيمان وســاموا ، في الدول الجىنية الصــ 2021في نيســان/أبريل   ن م كما  -19
 وةيجي، بع ة دناسية شتكية لعموظفين الحكوميين بشعن إبال  الُاج وإتابة المععوما ا 

ودعم المكتت عمعية وضـس المتادو الرةيعة المسـتو  لمجموعة العشـرين بشـعن الحماية الفعَّالة لعمبع ِّيين   -20
من اتفاقية مكافحة الفســــــــــــــاد المتعع ة بحماية المبع ِّيين  وتد اعتمد   ذه  33عن المتالفا ، وف ًا ألبكام المادة 

 ا2019المتادو إبَّان نثاسة اليابان لمجموعة العشرين في عام 
  

 المالية العامة شؤون  و   الشتراء  )د(  

، مشـــروعًا لمكافحة الفســـاد في إطان التصـــدق لجاثحة  2020اســـت ل المكتت في تشـــرين األول/أكتونر  -21
ــفاةية في   19-فيدكو  م ِّم لتعىيى الشـــ ــ  ــتراء العموميوالتعافي مُ ا، لـــ ــيا  الجاثحةا ون َّم المكتت في    االشـــ في ســـ

 االشتراء العمومي، بةية تحديد متاطر الفساد في  2021إطان  ذا المشروع، سعسعة من الحوانا  في أيان/مايو 
ية شــــتكية واجتماعا  ت ُية في كولومبيا،  ، بع ا  دناســــ 2021في شــــيعيا وكذلك ع د المكتت في بىيران/يوني   

، وأتام عدة مشــــــــــــاونا   االشــــــــــــتراء العموميترمي إلى تحديد التدابير الالدمة لعتتفيف من متاطر الفســــــــــــاد في 
في بانا واقا ونوتشـــ  مس االشـــتراء العمومي ومُاتشـــا  لمجموعا  التركيى من أجل تحديد متاطر الفســـاد في 

كانية نشـر مُ جية المكتت إلدانة متاطر الفسـاد المتصـصـة لعج ا  المشـتريةا ليشـتي إم-جُو  أفري يا وتيمون
ــتراء الحكومي ععى تعىيى تدنت  ععى تحعيل البيانا   ــا  االشــــــــــ ــياســــــــــ ــاعد المكتت مجع  ســــــــــ وفي الفعبين، ســــــــــ
اإللمترونية من أجل الُ ور بمُس الفســادا وســيتمــمن المشــروع في المســت بل إعداد دليل مرجعي عالمي ســريس 

 كيفية التتفيف من متاطر الفساد في عمعيا  االشتراء البانثةا عن  

ــرين الياني/نوفمبر   -22 ــعيد الوطُي، ف د نفذ المكتت عدة متادنا  لبُاء ال دنا ا ففي تشـــــــــ وأما ععى الصـــــــــ
م المكتت الدعم إلى ســــــعبا  مكافحة الفســــــاد في أو ُدا بشــــــعن إنشــــــاء ن م لالشــــــتراء بما يتوافر مس 2019 ، تدَّ
عن   في إندونيسيا ع د، سا م المكتت في مؤتمر  2020من االتفاقيةا وفي تشرين الياني/نوفمبر    9المادة أبكام 
ن َّمت  لجُة ال مــــــاء ععى الفســــــاد، وتمــــــمن عرضــــــًا عن تحعيل البيانا  المــــــتمة بةية تحديد االبتيال و ،  بعد

، نفَّذ المكتت تدنيتًا متعدد الوكاال  بشــــــــعن التصــــــــدق 2020ا وفي تمود/يولي   االشــــــــتراء العموميوالفســــــــاد في 
ــاد في   ــتراء العمومي لمتاطر الفســــ ــر دلاالشــــ ــس ونشــــ ــاد  في فيي  نام، ودعم عمعية وضــــ ــعن الفســــ يل لعتفتيش بشــــ

ــتراء في ودانة الىناعة والتُمية الريفيةا وفي كانون األول/ديســــمبر  ، ن م المكتت 2020واالبتيال في مجال االشــ

 __________ 

الدولي لمرة ال دم، ميل االتحاد اآلســيوق لمرة ال دم، واتحاد أمريكا الشــمالية والوســبى  لعحكوما  واتحادا  كرة ال دم المُتســتة إلى االتحاد  (3س 
 والمانيبي لمرة ال دم، واتحاد أمريكا الجُونية لمرة ال دما
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ــتكية لمســـــؤولي  ــية شـــ ، مس العموميجُو  أفري يا بشـــــعن وضـــــس إلـــــالبا  في مجال االشـــــتراء في    نبع ة دناســـ
 ي مسعلة المعمية الُفةيةاالتركيى ععى التعاتدا  المفتوبة والشفاةية ف

، فعالية تدنيبية بشــــعن متاطر الفســــاد في مجال االشــــتراء لصــــال  2021ون َّم المكتت في أيان/مايو  -23
 الموبدة(ا-الموظفين العموميين في توفالو وميكرونيىيا سواليا  

  
 ضمان تمتع هيئات مكافحة الفساد بالختصاصات الالزمة -جيم 
ة تعيين   - 1   السلطات المختصَّ

 188دولة طرفًا بتعيين ما مجموع    120، تع ى األمين العام إشــــــعانا  من 2021بتى بىيران/يوني    -24
ــاد وتُفيذ ا، وف ًا  دة لمُس الفســ ــو  تدابير محدَّ ــاعد الدول األطراف األخر  ععى لــ ة يمكن أن تســ ــَّ ــعبة متتصــ ســ

ة تاثمة م حدَّ ة في  ذا الصــــــــدد متابة لعســــــــعبا  وال يئا  من االتفاقيةا و م 6من المادة  3لم تمــــــــيا  الف رة  
ــاقيـــة   ــة المعيَُّـــة بموجـــت االتفـ ــدليـــل اإللمتروني لعســــــــــــــعبـــا  الوطُيـــة المتتصــــــــــــــ ة في الـ ــَّ الحكوميـــة المتتصــــــــــــــ

 (ا www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlس
  

 دعم هيئات مكافحة الفساد  - 2 

ــا   ،8/7عماًل ب ران المؤتمر   -25 ــل الممانسـ ــعن أفمـ ــة بشـ الذق طعت ةي  المؤتمر إلى األمانة إجراء دناسـ
ــتفادة والتحديا  التي تواج  ا الدول األطراف ةيما تبذل  من ج ود من أجل تعىيى فعالية  يئا   والدنوج المســـــــــ

من االتفاقية، والتاللــــا    6، بعَّل المكتت الردود الواندة من الدول األطراف بشــــعن تُفيذ المادة مكافحة الفســــاد
الواةية لت انير االســـــتعرار ال  برية الصـــــادنة في إطان الدونة اليانية آللية اســـــتعرار تُفيذ اتفاقية األمم المتحدة 

الحادق عشــــــر لعفرير العامل الحكومي الدولي  لمكافحة الفســــــادا وع رر الت رير الُاتج عن  لك خالل االجتماع
 (اCAC/COSP/WG.4/2020/4س 2020المفتوو العموية المعُي بمُس الفساد، الذق ع  د في بىيران/يوني   

ــاعدة والتدنيت من أج -26 ــاد، المســــــ م المكتت إلى  يئا  مكافحة الفســــــ ــمَّن  لك وتدَّ ل تُفيذ واليات اا وتمــــــ
ــاليت   ــاد، من تبيل التح ي ا  المالية وأسـ ــاثية في جراثم الفسـ ــاعدة ععى التح ير والمالب ة ال مـ الدعم توفير المسـ
االســــــــــتجوا  وإجراء الم ابال  وإدانة ال مــــــــــايا، ومن  مَّ االســــــــــتجابة لتع  التولــــــــــيا  الصــــــــــادنة أ ُاء دونة  

فاقيةا ونما أنَّ تعك المســــــاعدة ترتت  من الُابية الموضــــــواية بفصــــــول أخر  من االســــــتعرار األولى لتُفيذ االت 
 ، ف ي لم ت دنج في  ذا الت ريرا8/8و 8/7االتفاقية وال تُدنج في الُبا  الرثيسي لع رانين 

م المكتت الدعم إلى ال يئا  الوطُية لمكافحة الفســــاد في مجال وضــــس خب  عمل وإجراء عمعيا   -27 وتدَّ
لمتاطر الفســـــاد، وإعداد خب  إلدانة المتاطر في األنجُتين وإندونيســـــيا وأونو واق واليونان وســـــرق النما   ت ييم

 والسُيال و انا و يُيا وكمبوديا ونيجيريا وال ُدا  

م المكتت الدعم إلى ال يئا  الوطُية لمكافحة الفســـــــــاد في الدول الجىنية الصـــــــــييرة الُامية و  -28 التاليةد تدَّ
 بابوا  يُيا الجديدة وجىن سعيمان وةيجيا

بشــعن تُفيذ المادة  إنشــادية، إلى المكتت إعداد مُتجا  معرةية ومذكرا  8/8وطعت المؤتمر في ترانه   -29
نةا  6 ــا  الجيدة الم ان  ــتتانة الممانســـ ــعن اتتا  تدابير الســـ ــيما بشـــ من االتفاقية، وكذلك إعداد أدوا  ت ُية، وال ســـ

، مُشون "تععي ا  كولومبو ععى إعالن جاكانتا بشعن 2020 لتعك الوالية، أطعر المكتت في   /أ سب   وتُفيذاً 
المتادو الالدمة ل يئا  مكافحة الفســاد"، و و دليل مصــمم لمســاعدة واضــعي الســياســا  في ج ود م الرامية إلى 

file:///C:/TSA/DOCS/www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.4/2020/4


CAC/COSP/2021/12 
 

 

V.21-07377 7/19 

 

ععى الفسـاد في إندونيسـيا في تمود/يولي  توطيد اسـت اللية  يئا  مكافحة الفسـادا ون َّم المكتت مس لجُة ال مـاء  
 ، بع ة دناسية شتكية عن متادو جاكانتاا 2020

  
 تحسين تنسيق مبادرات مكافحة الفساد  - 3 

اســــتمر المكتت في ت ديم المســــاعدة الت ُية، بما في ا تتادل التبرا  وتُفيذ أنشــــبة لعتواية والتعع م ععى  -30
 الصعيد العالمي واإلتعيمي والوطُيا

وأجر  المكتت في إطان مشـــــــــروع  الرامي إلى تســـــــــريس تُفيذ أبكام االتفاقية، مُاتشـــــــــا  مس الج ا    -31
ــعن أوج    دة األطراف، ومس الج ا  المانحة و يئا  األمم المتحدة، بشــ ــاعدة اليُاثية والمتعد ِّ األخر  الم دمة لعمســ

ر المكتت عمع   في مجال مكافحة الفســاد مس لــُدو  التآدن والتتبي  ألنشــبة مســت بعية لمكافحة الفســادا ونســَّ
الُ د الدولي ومُ مة التعاون والتُمية في الميدان االتتصــــــــــادق، والُ راء الحكوميين وناببا  األعمال التجانيةا 
وعىد تعاون  مس شــــــــــراكة التعاتد المفتوو، و ي مُ مة ال تســــــــــت دف الرن ، من خالل إعداد اتفا  إطانق يعىد  

 ااالشتراء العموميبة في استتدام البيانا  المفتو 

ــاد  - 32 ــفت ا نثيســـــة الفرير العامل المعُي بمكافحة الفســـ ودعم المكتت أولويا  الممعمة العرنية الســـــعودية بصـــ
، وكان من ضــمُ ا التحمــير لالجتماع الودانق األول من نوع  لمجموعة 2020التابس لمجموعة العشــرين في عام 

يان الودانق، فماًل عن وضس  الم مجموعا  من المتادو الرةيعة لمستو  العشرين بشعن مكافحة الفساد وإعداد الب 
لمجموعة العشــرين، و ي وضــس اســتراتيجيا  وطُية لمكافحة الفســاد وتُفيذ ا، وتعىيى نىا ة ال باع العام من خالل  

 باعين العام اســتتدام تمُولوجيا  المععوما  واالتصــاال ، وتعىيى الُىا ة في التصــتصــة وإبرام الشــراكا  بين ال 
والتاعا وســا م المكتت أيمــًا في إعداد ونتة نبا  لمجموعة العشــرين بشــعن التعاون الدولي ةيما يتععر بالجريمة 
ــاء  ــروتة، وأعدَّ مذكرة مفاايمية لمتادنة الريار التي ترمي إلى إنشــــ ــترداد الموجودا  المســــ ــادية والجُاة واســــ االتتصــــ

ال انون المعُية بمكافحة الفســـــاد، وأعدَّ مُشـــــون مجموعة العشـــــرين المعُون  شـــــتكة العمعيا  العالمية لســـــعبا  إنفا  
 "ا  19- "خاللة واةية بشعن مكافحة الفساد في إطان التصدق لجاثحة كوفيد 

ــاد التابس  2021ودعم المكتت في عام  - 33 ــة الفرير العامل المعُي بمكافحة الفســـــ ــفت ا نثيســـــ ، عمل إيباليا بصـــــ
جاال ، ميل وضــــس متادو نةيعة المســــتو  لمجموعة العشــــرين بشــــعن الفســــاد المتصــــل لمجموعة العشــــرين، في عدة م 

بالجريمة المُ مة، والتصــدق لعفســاد في الرياضــة، ومُس الفســاد والتصــدق ل  في باال  البوانوا كما ســاعد المكتت  
بية وإنفا   ذه االلتىاما ا  الفرير العامل ععى إعداد اســتبيان بشــعن تُفيذ التىاما  مجموعة العشــرين بشــعن الرشــوة األجُ 

ــاد التي اعتمدت ا مجموعة  ــتكيًا بةية جمس جميس المواند عن مكافحة الفســـــــــــ وإلى جانت  لك، أطعر المكتت موتعًا شـــــــــــ
العشـــــرين، وتيســـــير ولـــــول الجم ون إلى الُواتج العمعية ب دن أكبرا وتاد المكتت عمعية لـــــيا ة مجموعة العشـــــرين  

إنفا  ال انون ومُس المال ا  اآلمُة، وســــــا م في إعداد و ي ة وابدة بشــــــعن اســــــترداد    لو ي تين بشــــــعن التعاون في مجال 
بةية  2024- 2022الموجودا ا وفمـال  عن  لك، دعم المكتت مجموعة العشـرين في وضـس خبة عمل جديدة لعفترة  

 ا 16استتانة األولويا  الُاشئة، ون   بالعمل ععى بعو   دف التُمية المستدامة  

ــرين الياني/نوفمبر  وععى ا -34 ــعيد اإلتعيمي، عرر المكتت في تشــــــ ، جوانت متتعفة من عمع  2019لصــــــ
في مجال مكافحة الفساد في المحافل المتتعفة التاليةد الجمةية العامة لشتكة المؤسسا  الوطُية لمكافحة الفساد 

فحة الفسـاد في شـر  أفري يا  في  ر  أفري يا، التي ع  د  في تو و  واالجتماع العام السـُوق لراببة  يئا  مكا
واالجتماع اإلتعيمي الياني بشــعن تتادل المســاعدة ال انونية بين الســعبا  المركىية لعدول األعمــاء في ناببة أمم 
جُو  شــر   ســيا، الذق ع  د في ميانمانا وشــانك المكتت أيمــًا في الدونة اليالية لمؤتمر األطراف في االتفاقية 

 ا2020التي ع  د  في المير  في كانون الياني/يُاير   العرنية لمكافحة الفساد،
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بع ة عمل إتعيمية عبر اإلنترن  بشعن التُسير ةيما بين الوكاال    ، 2021في نيسان/أبريل  وع د المكتت  - 35
وفي الجُو  األفري ي، عـ د المكـتت في أـيان/مـايو    ا في أنيوال ونوتســـــــــــــواـنا وجُو  أفري ـيا ودامبـيا ودمـتابوق وـناميبـيا 

ا وع  د  لوشــــتاع المعرضــــين ســــياســــياً بع ة عمل إتعيمية بشــــعن شــــفاةية المعمية الُفةية والفح  الدتير    2021
 ا 2021بع ة عمل مما عة ععى الصعيد الوطُي في جُو  أفري يا في   ان/مانج 

ُب ـــة وتـــام المكتـــت، بـــالتعـــاون مس برنـــامج األمم المتحـــدة اإلنمـــاثي، بـــإدانة ودعم المؤتمر اإلتعيمي لم -36
ا ون َّم المكتت في  2020المحي  ال ادو المعُي بمكافحة الفســـــــــــــاد، الذق ع  د في كيريتاج في شـــــــــــــتا /فبراير 

دونة تم يدية بشـعن سـوء السـعوك في الوظاثل العامة، بالتعاون مس لجُة التدمة العامة في   2020أيعول/سـبتمبر  
ن   الدونة بالتعاون مس مكتت التدمة العامة في كيريتاج     ذهتُ يم ســـاموا ولجُة التدمة العامة في أســـتراليا، وكرَّ

ــمبر   ــتراليا في كانون األول/ديســــ ــرين األول/أكتونر 2020ولجُة التدمة العامة في أســــ ــا م المكتت في تشــــ ا وســــ
في فعالية خالـة لمُتد  التعاون االتتصـادق آلسـيا والمحي  ال ادو بشـعن تعىيى شـفاةية المعمية الُفةية،   2020

م عرو   ضًا إيمابية عن األطر ال انونية الدولية والممانسا  الجيدةا وتدَّ

التدنيبية التالـة ببُاء ال دنا ، المبيَُّة   أنشـبةو وععى المسـتو  الوطُي، ضـمَّ العديد من بع ا  العمل  -37
ــاعـدة الت ُـية س (، والمتعع ـة ـبالتح ي ـا  في  CAC/COSP/2021/10في  ـذا الت رير وفي الت رير التـاع ـبالمســــــــــــ

مجال الفسـاد، ألـحا  مصـعحة متعددين ععى الصـعيد الوطُي، ومن ضـمُ م سـعبا  مكافحة الفسـاد، ووكاال  
المجتمس المـدني وال بـاع   إنفـا  ال ـانون، وج ـا  فـاععـة تمــــــــــــــاثيـة، ووبـدا  االســــــــــــــتتتـانا  المـاليـة، ومُ مـا 

التاع، ب دف تشــجيس وتحســين التُســير ةيما بيُ م ععى الصــعيد الوطُي بةية التصــدق لمتاطر الفســاد بمىيد  
 من الفعالية والمفاءةا

  
 نظام العدالة الجنائية  زاهةنتعزيز   -دال 
 نزاهة القضاء  - 1 

ــاء، التي يدعم ا المك -38 ــتكة العالمية لُىا ة ال مـــــــ ــع  الشـــــــ تت، توفير فرع لتتادل التبرا  ودعم والـــــــ
ــر المععوما  عن  ــتمر  في نشـــ ــاثية في جميس أنحاء العالم، واســـ ــعبا  ال مـــ ــاة والســـ ــتة إلى ال مـــ األتران بالُســـ

، في اجتماع لعتبراء  2019في بولُدا في كانون األول/ديسـمبر  ،الشـتكة في العديد من المحافلا وشـانك المكتت
ول تولــــيا  كييف بشــــعن اســــت الل ال مــــاء في أونونا الشــــرقية وجُو  ال وتاد  بشــــعن تحديل الو ي ة التي تتُا

ــان التابس لمُ مة األمن  ــيا الوســـبى، وكان االجتماع من تُ يم مكتت المؤســـســـا  الديم راطية وب و  اإلنسـ و سـ
ــي الجاثحة العالميةا ــتكة عبر اإلنترن  أ ُاء تفشـــــــ وع د    ( 4س والتعاون في أونوناا كما عرر المكتت عمل الشـــــــ

، اجتماع ا الياني الرةيس المسـتو ، بيل تام المشـانكون ةي  باسـتعرار اإلنجادا   2020شـتا /فبرايرالشـتكة في  
، اجتماعًا فرايًا بشــــــــعن نىا ة 2021ا وع د  الشــــــــتكة في   ان/مانج 2021-2020واعتماد خبة عمل لعفترة 

 ُس الجريمة والعدالة الجُاثيةاال ماء إبَّان الدونة الرابعة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة لم

وع د المكتت أيمـــــًا فعاليا  ترمي إلى تعىيى نىا ة ال مـــــاء، تمـــــمُ  اجتماعًا لعتبراء ع  د في فييُا   -39
، تُاول دون الحصـــــــانة ال مـــــــاثية في الحفاق ععى نىا ة ال مـــــــاء واســـــــت الليت ا وع د 2019في   /أ ســـــــب   

بع ة دناســية شــتكية مواضــيةية تُاول  مواضــيس تتععر بالُىا ة،   12المكتت خالل فترة تفشــي الجاثحة العالمية،  
ومن بيُ ا مســاثل متعع ة بُوع الجُ  والشــفاةية، وتع ير الجريمة المُ مة والفســاد في نىا ة ال مــاء واســت الليت ، 

 __________ 

المفتوبة والمبتمرة في مُب ة    بما في  لك فعاليا  ن َّم ا مركى أوتشتاين لمواند مكافحة الفساد، والمتادنة اإلتعيمية لمكافحة الفساد، وشتكة الحكومة  ( 4س  
نســـان التابس أمريكا الالتيُية والمانيبي، والشـــتكة األونونية لعتدنيت ال مـــاثي، والراببة الدولية لعمحامين، ومكتت المؤســـســـا  الديم راطية وب و  اإل 

 المتحدة لمكافحة اإلن ا ا   لمُ مة األمن والتعاون في أونونا، ومُ مة األمم المتحدة لعترنية والععم والي افة ومكتت األمم 
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 واالســــــتتدام المؤســــــســــــي لوســــــاثل التوالــــــل االجتماعي، واإلفصــــــاو المالي لع مــــــاةا ون َّم المكتت في كانون 
، إب ان انع اد الدونة التاســـــــــعة عشـــــــــرة لعمؤتمر الدولي لمكافحة الفســـــــــاد، بع ة ن ا  عبر 2020األول/ديســـــــــمبر 

 اإلنترن  بشعن ت ُيا  الشفاةية التي تعىد تدنة السعبا  ال ماثية ععى الصمودا 

م المكتت المسـاعدة بشـعن نىا ة ال مـاء إلى ال مـاة و ير م من أعمـاء السـعبة ال مـ  -40 اثية وموظفي وتدَّ
ــي ــوانا  ،وإكوادون  ،واألنجُتين  ،المحاكم في االتحاد الروســــ  ،المتعددة ال وميا (-ونوليفيا سدولة   ،واليونان، ونوتســــ

وكو    ،وكرواتيا  ،والســــــــــُيال، وتبرع ،والســــــــــعفادون  ،ونواندا  ،وجامايكا، وجم ونية المونيو الديم راطية  ،وتايعُد
م  ذه المســـاعدة إلى  ،ومودامبير  ،ومونيشـــيوج  ،وكوســـتانيكا، وكيُيا  ،ديفوان والواليا  المتحدة األمريكية، كما تدَّ

و ي شتكة  ر  أفري يا لعسعبا  المركىية والمدعين العامين لمكافحة الجريمة المُ مة، وإلى دولة كابو فيردق، 
ــانك المكـتت في كـانون من   ُـامـيةا وشــــــــــــ ُـاير    الـدول الجىنـية الصــــــــــــــييرة ال ــعن 2021الـياني/ي ، بتُ يم دونة بشــــــــــــ

 األخالقيا  ال ماثية لع ماة المعيُين بدييًا في المحكمة الععيا لشر  المانيبيا 

، في إطان برنامج الســـابل التابس ل ، بالتعاون مس بعية 2020ون َّم المكتت في كانون األول/ديســـمبر  -41
األبعاد لتح ير االست ران في مالي، بع ة عمل عن متادو بانيالون بشعن سعوك األمم المتحدة المتمامعة المتعددة  

الج اد ال مــاثي وتببي  ا في ماليا وســا م المكتت، في إطان برنامج  العالمي بشــعن تعىيى التعاون في مجال  
في ن م  19-العدالة الجُاثية ععى طول دنو  الت ريت، في ع د بع ة دناســـــــــية شـــــــــتكية عن   ان جاثحة كوفيد

 العدالة الجُاثية في أفري يا، مس التركيى ععى  انا وكيُيا ونيجيرياا

الشــتكة  انت    ونةية مســاعدة الســعبا  ال مــاثية ععى التصــدق لعتحديا  الُاشــئة المتصــعة بُىا ة ال مــاء،  - 42
يــة  ير المعىمــة  ، و ي "المتــادو التوجي  2020من إعــداد  ال ــة مُتجــا  معرةيــة في عــام    العــالميــة لُىا ــة ال مــــــــــــــاء 

الســـــتتدام ال مـــــاة لوســـــاثل التوالـــــل االجتماعي"، وونتة بعُوان "المســـــاثل المتعع ة بُوع الجُ  في ال مـــــاء"، ودليل 
ــتكة جمس المواند والتواية   ــاثي وتُفيذ ا"ا وكذلك والـــــــــع  الشـــــــ بعُوان "كيفية وضـــــــــس مدونا  تواعد الســـــــــعوك ال مـــــــ

 ام الذكاء االلبُاعي والشفاةية ال ماثية والعدالة الععُيةا بالمجاال  المستجدة األخر ، بما في ا استتد 
  

 زاهة في مجال إنفاذ القانون  الن  - 2 

م المكتت الدعم، في إطان برنامج  العالمي بشـــــعن تعىيى التعاون في مجال العدالة الجُاثية ععى طول   - 43 تدَّ
ون ومساءلت ا، بما في  لك فرتة العمل المشتركة دنو  الت ريت، إلى عدة متادنا  ت عُى بُىا ة مؤسسا  إنفا  ال ان 

المعُية باالعترار في المبانا  التابعة لمشـــــــــــــروع التتاطت بين المبانا ، ووبدا  المراقتة التحرية المشـــــــــــــتركة 
التابعة لمشروع التعاون بين الموانئ التحريةا ون فذ  تعك المتادنا  ععى الصعيد الوطُي، في كل من بُن والسُيال 

ــييرتين الُاميتين، كابو فيردق و يُيا   و انا  ــاوا كما ن فذ   - وكو  ديفوان ونيجيريا وفي الدولتين الجىنيتين الصــــ بيســــ
، وفي  ر  ووســــ  أفري يا 2020ععى الصــــعيد اإلتعيمي، في أمريكا الوســــبى والمانيبي في تشــــرين الياني/نوفمبر  

 ا 2021في   ان/مانج 

ــعن األخالقيا   ، ت 2021ون َّم المكتت في   ان/مانج   -44 ــرط  لعمكو ِّن دنيتًا بشــــ ــتركة   يالشــــ في ال وة المشــــ
التابعة لعمجموعة التماسـية لمُب ة السـابل سبونكيُا فاسـو وتشـاد ومالي ومونيتانيا والُيجر(، وتدنيتًا ععى تدابير  

 ل وا  األمن في مونيتانياا 19-مكافحة الفساد في إطان التصدق لجاثحة كوفيد
  

 كافحته في القطاع الخاص  منع الفساد وم -هاء 
دعم المكتــت الج ود اإلتعيميــة والعــالميــة الراميــة إلى تعىيى معــايير ال بــاعين العــام والتــاع، بمــا في  -45

ىا ة، وفرتة العمل المعُية بالُىا ة والتحالل من أجل الُ   ، لك باالشتراك مس متادنة االتفا  العالمي لومم المتحدة
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ــاد   ــرين المعُية باألعمال التجانية، والفرير العامل المعُي بمكافحة الفســــ ــة مجموعة العشــــ واالمتيال التابعة لرثاســــ
وناببة  التابس لمجموعة العشــرين، ومتادنة الشــراكة من أجل مكافحة الفســاد التابعة لعمُتد  االتتصــادق العالمي،  

أمم جُو  شـر   سـيا، ومُتد  التعاون االتتصـادق آلسـيا والمحي  ال ادو، ومُ مة التعاون والتُمية في الميدان 
ــاعدة  ــيد التابعة لعجُة المســ ــتكة الحكم الرشــ ــمن شــ نة ضــ ــاد المكوَّ ــادق، وفرتة العمل المعُية بمكافحة الفســ االتتصــ

 ي الميدان االتتصادقااإلنماثية التي أنشعت ا مُ مة التعاون والتُمية ف

، بعواًل ت ُية مبتمرة مس متتبر األفمان التابس لشـركة أق 2019تشـرين الياني/نوفمبروناتش المكتت في   -46
، مس متادنة "الشــركة الىنتاء" في  2020بي إم في ســويســراا ووتَّس المكتت، في اليوم الدولي لمكافحة الفســاد لعام 

فســـــــــــــــاد في ال بـاع التـاع في كيُيـا من خالل إجراء بمعـة توايـة إعالميـةا كيُيـا، اتفـاتـًا ي ـدف إلى مكـافحـة ال
ــعن دون  ــُيال بشـ ــاد في السـ ــًا في بع ة عمل ن َّم ا المكتت الوطُي لمكافحة االبتيال والفسـ ــانك المكتت أيمـ وشـ

 ال باع التاع في مكافحة الفسادا

ــتا  المعُيين  ، برامج تدنيبية عبر اإلنترن  لعموظ2020ونفَّذ المكتت في عام   -47 فين المســــــــــــتجدين الشــــــــــ
باألخالقيا  من مؤســســا  ال باع التاع في جىن ســعيمان وةيجي ومونيشــيوج ومودامبيرا وفي إطان متادنة 
الحىام االتتصـــــــــادق لبرير الحرير وطرير الحرير التحرق لع رن الحادق والعشـــــــــرين سالحىام والبرير(، شـــــــــانك  

، في اســــتمــــافة الحع ة الدناســــية اليالية لُىا ة األعمال التجانية، المكتت مس لجُة اإلشــــراف الوطُية في الصــــين
م عرضـــــــًا عن الصـــــــكوك ال انونية الدولية وامتيال الشـــــــركا ، في تشـــــــرين الياني/نوفمبر   ا وفي إطان  2020وتدَّ

 19-بشـــــعن الُىا ة ةيما يتععر بالتصـــــدق لجاثحة كوفيدعن بعد المتادنة  ات ا، دعم المكتت عمعية تُ يم مؤتمر 
عن   جيُةا وفي الشـ ر نفسـ ، ع د المكتت بع ة عمل 2020واالنتعا  االتتصـادق، في كانون األول/ديسـمبر 

ــاد واألعمال التجانية وب و  اإلنســــــان في المُتد  األول لمُب ة المحي  ال ادو المعُي باألعمال التجانية  الفســــ
 ح و  اإلنسانا وب و  اإلنسان، الذق ن َّمت  مفوضية األمم المتحدة السامية ل

وسـا م المكتت، إلى جانت  لك، في أنشـبة متادنة االتفا  العالمي لومم المتحدة، وفي تحديل  لية اإلبال   - 48
ــًا في إعداد مُشـــون االتفا    ــا م المكتت أيمـ ــعن الت دم"ا وسـ ــال بشـ ــُوية لعشـــركا  التابعة لعمتادنة، والمعُونة "االتصـ السـ

 Uniting against Corruption: A Playbook on Anti-Corruption Collective  المعُون العالمي لومم المتحدة 

Action  )ــاد ــادد مُ اج عن العمل الجماعي لمكافحة الفســـــ ، وشـــــــانك في تُ يم مُتد   ساالتحاد من أجل مكافحة الفســـــ
 دا نةيس المستو  لع باع التاع ععى  امش الدونة االستيُاثية لعجمةية العامة بشعن مكافحة الفسا 

وعرر المكتـت ممـانســـــــــــــــا  جيـدة في مجـال بمـايـة المبع ِّيين في مؤتمرا  ع  ـد  عبر اإلنترنـ  في  -49
ــتكة موظفي مراقتة  ون مت ا  كولومبيا والواليا  المتحدة األمريكية،    رفة التجانة الدولية، وفي فعالية إلمترونية لشــ

  2020لمكتت في الفترة الواتعة بين   /أ ســب   ا ون َّم ا2020االمتيال في كولومبيا في تشــرين األول/أكتونر 
لبُاء ال دنا  ععى الصـــــــــــــعيدين اإلتعيمي والوطُي، بالتعاون مس   ن م  عن بعد، فعاليا  2021وبىيران/يوني  

المتعددة -مؤســـســـا  ال باع التاع و رف التجانة من األنجُتين وإكوادون والمكســـيك ونانا واق ونوليفيا سدولة 
ا، بةـية تعىيى إعـداد وتُفـيذ برامج لمكـافحـة الفســــــــــــــاد تركى ععى األخالقـيا  واالمتـيال موج ة  ال ومـيا ( وكولومبيـ 

 لوعمال التجانية في جميس أنحاء أمريكا الالتيُيةا

ون َّم المكتت، بصـفت  مسـتشـانًا لعممعمة العرنية السـعودية في نثاسـت ا لمجموعة العشـرين ونالشـراكة مس   -50
ــتديرة أكاديمي   ــاســـــك ، اجتماع ماثدة مســـ ــادا وكان اليرر من  ذا ع د عن بعد  جامعة ســـ ــعن مكافحة الفســـ بشـــ

عاون الدولي واالشـــــــتراء مجموعة العشـــــــرين بشـــــــعن الت لتاثمة ععى بحوم ســـــــياســـــــاتية االجتماع إعداد تولـــــــيا   
العمومي ووضـــــس ن  ج ل ياج الفســـــادا وت دم   ذه التولـــــيا  إلى الفرير العامل المعُي بمكافحة الفســـــاد التابس  

 ا2020لمجموعة العشرين في تشرين األول/أكتونر  
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ــيمُى لعُىا ة من أجل دعم تدابير  -51 ــانيس ممولة من متادنة سـ ــة مشـ ــاًل عن  لك، أطعر المكتت خمسـ وفمـ
مكافحة الفســــاد في ال باع التاع ونالتعاون مع ، في إ يونيا واإلمانا  العرنية المتحدة وأودنكســــتان وناكســــتان  
والبراديل والسـودان والعرا  وكولومبيا وكيُيا وليبيا وماليىيا ومصـر والمير  والمكسـيك والممعمة العرنية السـعودية 

ــا ــانيس مُس الفســ د ومكافحت  من خالل تعىيى األطر ال انونية، ودعم الحوان  وميانمانا وكان ال دف من  ذه المشــ
ــتا    ــراك الشــ ــاد، وإشــ ــتتانة متاطر الفســ ــييرة ععى اســ ــا  الصــ ــســ ــاعدة المؤســ بين ال باعين العام والتاع، ومســ

 والمجتمس المدني واألوسا  األكاديمية في وضس تدابير التصدق لعفسادا 
  

 تعزيز التعليم بشأن منع الفساد   -واو 
ُـاء   ـافـة ابترام ال ـانون في و  -52 الـــــــــــــــل المكتـت تُفيـذ متـادنة التععيم من أجـل العـدالـة، التي ت ـدف إلى ب

ــيس تتععر بمُس الجريمة  ــُ م تتُاول مواضــــ ــتة لســــ ــتا  عن طرير توفير مواد تععيمية مُاســــ ــا  األطفال والشــــ أوســــ
 ذه المواد في المُا ج الدناسية ععى والعدالة الجُاثية ومساثل مكافحة الفساد وسيادة ال انون، وعن طرير إدماج 

المسـتويا  التععيمية كافةا وكان  متادنة التععيم من أجل العدالة أبد العُالـر في البرنامج العالمي لتُفيذ إعالن  
ــىا ة   ــاثل الُــــــــــــــــ ــعة الُماث  الجامةية التالــــة بمســ ــعســ ــيخ   افة ابترام ال انون  وتد ت دم  ســ الدوبةد لــــو  ترســ

تابعة لعمتادنة في مؤتمرا  دولية متتعفة تتُاول موضــــــــــــــوع التععيم، في االتحاد الروســــــــــــــي ومكافحة الفســــــــــــــاد وال
ــُيافونة وتبر ومونيشــــــــــيوج في تشــــــــــرين الياني/نوفمبر   ــتان في كانون  2019وســــــــ ــيا وكاداخســــــــ ، وفي إندونيســــــــ

ُو   ا كما اســــــتتدم   ذه الُماث  في إعداد دونة دناســــــية عن مكافحة الفســــــاد لجامعة ج2019األول/ديســــــمبر 
 دولة جىنية لييرة نامية في مُب ة المحي  ال ادوا 12المحي  ال ادو، بيل ستُفذ في 

  
 األوساط األكاديمية  - 1 

ععى الصـــــــــــــعـيد الـعالمي، وفي إطان المـتادنة األكاديمـية لمـكافحـة الفســـــــــــــاد، ن َّم المكـتت ندوة في االتحـاد  - 53
مســاثل نثيســية تتععر بالتحل والتععيم في مجال مكافحة الفســاد، لمُاتشــة   2019الروســي في تشــرين الياني/نوفمبر  

 ا 2020، في كانون األول/ديسمبر  19- وع د بع ة دناسية عن مكافحة الفساد أ ُاء تفشي جاثحة كوفيد 

واســـــــــتمر المكتت في إعداد نماث  تععيمية ونشـــــــــر ا بةية دعم المحاضـــــــــرين في الجامعا  و ير ا من  -54
ي من أجل تعىيى التععيما ون َّم المكتت ســــعســــعة الحوان العالمي لعتععيم من أجل العدالة،  مؤســــســــا  التععيم العال

مُاتشـــــا  عبر اإلنترن  بشـــــعن مواضـــــيس ميل التععيم وســـــيادة ال انون وألـــــوا  الشـــــتا ، ودون و ي اتانة عن 
أل ى المكتت  المدانج ومؤســــــــــســــــــــا  التععيم العالي في المســــــــــا مة في تح ير أ داف التُمية المســــــــــتدامةا كما

ــترداد الموجودا  في جامعة   ــتعرار التُفيذ والتعاون الدولي واســ ــاد و لية اســ ــرا  عن اتفاقية مكافحة الفســ محاضــ
 ا2019وا ا اليانية في بونكيُا فاسو في أيعول/سبتمبر 

ــعيد اإلتعيمي،  -55 ــعة نفَّذوععى الصــ ــعســ ــروع  العالمي لعتي يف في مجال الُىا ة، ســ   المكتت، في إطان مشــ
تدنيت عبر اإلنترن  بشــــــعن مكافحة الفســــــاد والُىا ة واألخالقيا  موج ة لمحاضــــــرين جامعيين من أنشــــــبة  من 

ــيكا وفي   ان/مانج   ــتان وكيُيا والمكســـ ، ن َّم المكتت اجتماعين لعتبراء مس المععمين ومميعين عن 2021باكســـ
ان، لمُاتشـــــــــــة كيفية تعديل مجموعا  المواند ودانة التععيم والشـــــــــــؤون الديُية وال يئة الوطُية لعشـــــــــــفاةية في اليون 

ــادنة عن مـتادنة التععيم من أجـل العـداـلة والموج ـة إلى مععمي المـدانج االبـتداثـية والـيانوـية، لمي  التععيمـية الصــــــــــــ
ــيا  التععيمي اليونانيا وإلى جانت  لك، أل ى المكتت محاضـــــــــرا  عن عمع  في مجال مكافحة   تتالءم مس الســـــــ

 ن جامعا  أستراليا والصين وألمانيا ونعيانيا وكُدا ونيجيريااالفساد أمام طال  م



 CAC/COSP/2021/12 

 

12/19 V.21-07377 

 

، بمُاســـــــــتة اليوم الدولي لعتععيم، فعالية نةيعة 2020ون َّم المكتت في الُمســـــــــا في كانون الياني/يُاير   -56
 من 16المســــتو  بشــــعن دون التععيم العالي في تعىيى ســــيادة ال انون في جميس أنحاء العالم، وفي تح ير ال دف  

 أ داف التُمية المستدامةا
  

 التوعية في المدارس  - 2 

ــانك المكـتت، في إـطان مـتادنة التععيم من أـجل الـعداـلة، في المؤتمر اـلدولي الـياـلل واليال ين بول فـعالـية   - 57 شـــــــــــ
ُـاير   المتحـدة  ، وشــــــــــــــانك في نمو ج محـاكـاة األمم 2020وتبوير المـدانج، اـلذق ع  ـد في المير  في كـانون الـياني/ي

السُوق المكيَّف الستتدام  في المدانج اليانوية، الذق ن َّم  االتحاد العالمي لراببا  األمم المتحدة وع  د في الواليا   
ألمم المتحدة  محاكاة نمو ج ا ا وشــانك المكتت أيمــًا في تُ يم مؤتمر طشــ ُد الدولي ل 2020المتحدة في شــتا /فبراير  

 ة وستمُستر الدولية ووكالة شؤون الشتا  في أودنكستانا  ، بالتعاون مس جامع 2021في عام  

م المكتت الدعم إلى ال يئة الوطُية لعشـــــــفاةية وودانة التععيم والشـــــــؤون  2020وفي كانون األول/ديســـــــمبر   - 58 ، تدَّ
 ا الديُية ومع د السياسا  التععيمية في اليونان في تُ يم مساب ة طالبية بعُوان "نواد الُىا ة المست بعيون" 

  
 العمل مع الشباب  - 3 

ــرين الياني/نوفمبر   -59 ــتا  الياني  2019دعم المكتت في تشـــ في ميانمان، الذق ن َّمت    لعُىا ة، متيم الشـــ
ة في إطان متادنة "التععيم من أجل   لجُة مكافحة الفســـــــاد وودانة التععيم في ميانمان، واســـــــت تدم  ةي  المواد المعدَّ

 ىا ة واألخال  ومكافحة الفسادا دنوسًا عن مساثل الُ العدالة" من أجل تع ين البال  

م ، بالشــراكة مس ةيســبوك وشــركة التمُولوجيا الُيجيرية   -60 ،  اني دونة من مســاب ة " اكا ون  Andelaون   ِّ
، بيل تُاف  البال  ععى إيجاد بعول تمُولوجية لتعىيى 2020من أجل العدالة" في نيجيريا في شـــــــتا /فبراير  

نون ومكافحة الفســادا وشــانك المكتت أيمــًا في المســاب ة األولى لمكافحة الفســاد " اكا ون شــتا  ضــد  ســيادة ال ا
الفســاد"، التي ترمي إلى الســيبرة ععى الفســاد ومُع  من خالل االبتمان االجتماعي وتُ يم المشــانيس االجتمااية  

 ا2021في أيان/مايو والذكاء الجماعي، التي ن َّتم ا متادنة "شتا  ضد الفساد" في لبُان 

ــعن الدونة اليانية آللية اســـــــــتعرار التُفيذ  2020وع د المكتت في كانون األول/ديســـــــــمبر  -61 ، مؤتمرًا بشـــــــ
،  2020لبال  مربعة الماجســــــتير في كعيا  الح و  في أودنكســــــتانا وأطعر المكتت في تشــــــرين األول/أكتونر  

ــتا  في شـــر  أفري يا ععى اإلنترن  بشـــعن  ــعة المتل، و و اتانة عن مانا ون برمجة افتراضـــي  أول تحد ٍّ لعشـ ــعسـ سـ
تصــميم وتُفيذ تببي ا  برمجية تاثمة  ععى امتد ععى ســتة أســابيس، وتُاف  ةي  مبونون شــتا  في شــر  أفري يا  

ــاد، مس  ــعة المتل بةية ت ديم بعول لتحديا  العالم الواتعي التي تواج  ا الج ود المبذولة لمكافحة الفســ ــعســ ععى ســ
 والتح ي ا  الماليةا االشتراء العموميععى التركيى  

ــاد،  -62 ــراكة مس األكاديمية الدولية لمكافحة الفســــــــــ ــيفيتين عبر اإلنترن     دونتينون َّم المكتت، بالشــــــــــ لــــــــــ
، لعشــــتا  من أفيانســــتان 2021لــــيفية في أيان/مايو    دونةلمكافحة الفســــاد موج تين لعشــــتا ا وتد ع  د  أول 

، لعشـــــــــــــــتا   2021   ونيـتالا بيُمـا ع ـ د  الدونة الـيانـية في بىيران/يونيو وتمود/يوليـ ونُيالديش ونوتان وكمبوديا  
من إ يونيا وأنيوال وأو ُدا ونونكيُا فاســــــــو وتو و وجم ونية تُىانيا المتحدة وجُو  الســــــــودان ودامبيا وســــــــيراليون  

 والصومال وليسوتو ومالوق ومودامبير ونيجيرياا  

ون َّم المكتت سـعسـعة من بع ا  العمل بشـعن نىا ة تباع األعمال وبسـن ت ديم التدما ، موج ة إلى  -63
 ا 2020ألحا  األعمال الشتا  في دولة ةيجي الجىنية الصييرة الُامية في تشرين األول/أكتونر 
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ــبر انع اد الدونة    2021وع د المكتت في أيان/مايو   -64 ــة تسـ ــتا  الذق كان بميابة فعالية خالـ مُتد  الشـ
 بعدًاا 93من مشانك  300االستيُاثية لعجمةية العامة بشعن مكافحة الفساد، وشانك ةي  أكير من 

  
 األدوات اإللكترونية والمنشورات  - 4 

والــل المكتت إعداد المُتجا  المعرةية العالمية، ععى الُحو المبين في األتســام الموضــواية التالــة   -65
بذلك من  ذا الت ريرا وتد أ عدَّ   ذه األدوا  والمُشونا  المعرةية ععى أساج التحوم والتبرا  المتراكمة ععى 

العالمي واإلتعيمي والوطُيا وما دال   لية اســــــتعرار التُفيذ تميل أبد المصــــــادن الرثيســــــية الســــــتتانة الصــــــعيد 
 المجاال  التي يعىم في ا استتدام األدوا ا 

، أطعر المكتت دلياًل عمعيًا عن إعداد وتُفيذ  ليا  اإلبال  في مجال  2019وفي تشرين الياني/نوفمبر   -66
ــة بعُوان    Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide for Development andدالرـياضــــــــــــ

Implementationأ عدَّ بالشراكة مس العجُة األولمبية الدوليةا ، 

، أطعر المكتت دلياًل عن التصـــــدق لعفســـــاد، أ عدَّ من أجل الســـــعبا  المعُية 2020وفي شـــــتا /فبراير   -67
بعُوان   البريــــــة  األبيــــــاء   Scaling back Corruption: Guide on Addressing Corruption forبــــــإدانة 

Wildlife Management Authorities ــعة بواليا  تعك ــاد المتصــ ــعن ت ييم متاطر الفســ ــادا  بشــ م إنشــ ، و و ي د ِّ
 السعبا  والتتفيف من بدت اا

ــعن المتادو  "تععي ا  كولومبو ععى إعالن جاكانتا 2020وكذلك أطعر المكتت في   /أ ســـــــب   -68 بشـــــ
 الالدمة ل يئا  مكافحة الفساد"ا

إب ان انع اد االجتماع الحادق عشــــــــــــر لعفرير العامل الحكومي الدولي المفتوو   ،وأطعر المكتت أيمــــــــــــاً  -69
، مُشــونًا تح  عُوان "بالة الُىا ةد دليل لت ييم متاطر الفســاد في  2020العمــوية المعُي بمُس الفســاد في عام 

ة"ا ويعرر الدليل ن جًا بعيدًا عن التع يد لمي تتتع  المؤســســا  وال يئا  والســعبا  العامة المؤســســا  العمومي 
من أجل التتفيف من متاطر الفسـاد، بُاًء ععى سـتس خبوا  تتسـم بالمفاءة في اسـتتدام المواندا ونشـر المكتت 

ــاد  ، بالتعاون مس ودانة الىناعة والتُمية الريفية في فيي  نا2020في تمود/يولي    ــعن الفســـــــــــ م، دلياًل لعتفتيش بشـــــــــــ
 واالبتيال في مجال االشتراء في الودانةا

كما ا  19- وألـدن المكتت عدة ونتا  وو اثر إنشـادية ةيما يتععر بمتاطر الفسـاد المتصـعة بجاثحة كوفيد  - 70
، ونتة إنشـادية تتُاول موضـوع المسـاءلة ومُس الفسـاد ةيما يتععر بتتصـي  وتوديس  2020في نيسـان/أبريل   ، ألـدن 

وما بعد ا، ون شــــر  الونتة   19- بىم تدابير اإلن ا  االتتصــــادق في باال  البوانو في ســــيا  تفشــــي جاثحة كوفيد 
 Accountability and the prevention of corruption in the allocation and distribution of  تح  عُوان  

emergency economic rescue packages in the context and aftermath of the COVID-19 pandemic ،
و ي متابة بالعيا  اإلستانية واإلنمعيىية والفرنسيةا وتد أ عد   ذه الونتة كجىء من عمل فرتة العمل المشتركة بين 

عت المُشــعة بدييًا  ، وتاد الفرع المعُي بالفســاد والجراثم االتتصــادية التابس  19- والمعُية بالتصــدق لجاثحة كوفيد الشــ 
ــمل   ــادق، التي تشــ ــاد في إطان تدخال  التحفيى االتتصــ ــدق لعفســ ــيعي المعُي بالتصــ لعمكتت الفرير الفرعي المواضــ

ومُس الفســــــاد تح  عُوان   19- يد تباع الصــــــحة العامةا كما أعدَّ المكتت ونتة عن االســــــتجابة المالية لجاثحة كوف 
COVID-19 fiscal response and the prevention of corruption   ا وأعدَّ الفرع  2020، ن شــر  في تمود/يولي

المعُي بالفسـاد والجراثم االتتصـادية التابس لعمكتت، بالتشـاون مس فرع الوتاية من المتد ِّنا  والشـؤون الصـحية والفرع 
ــُس وتتصــــي  وتوديس  المعُي بالجريمة ال  ــاد في لــ ــا  عن مُس الفســ ــياســ مُ مة واالتجان  ير المشــــروع، ونتة ســ

ا وسـا م المكتت أيمـًا في إعداد ونتتين  2020الع ابا  الممـادة لفيروج كونونا، ن شـر  في كانون األول/ديسـمبر  
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لرياضــــة والتالعت ، و ما ونتة ســــياســــا  تتُاول موضــــوع مُس الفســــاد في ا 19- نكىتا ععى الرياضــــة وجاثحة كوفيد 
ــاب ا ، وجاء  تح  عُوان   ،  Preventing corruption in sport and manipulation of competitionsبالمســــ

مــــــمان ب   و ي ت عُى وأ عدَّ  باالشــــــتراك مس العجُة األولمبية الدولية والمُ مة الدولية لعشــــــرطة الجُاثية ساإلنترنول(،  
ياضــة لعجاثحة، وموجى الدعوة ععى نبا  مُ ومة األمم المتحدة بشــعن  الُىا ة في لــميم اســتجابة تباع الر   وضــس 

ــاد واالنتعا  وال دنة ععى  ــة أل رار التُمية والســـالمد إعادة فت  االتتصـ ــتير الرياضـ ــلد تسـ التعافي ععى نحو أفمـ
 Recovering better: sport for development  ، وجاء تح  عُوان 19- الصمود في مربعة ما بعد كوفيد 

and peace – reopening, recovery and resilience post-COVID-19  ا وألـدن المكتت مس برنامج
األمم المتحدة اإلنماثي، في إطان مشــروع األمم المتحدة اإلتعيمي لمكافحة الفســاد في مُب ة المحي  ال ادو، مذكرة  

 والفساد في مُب ة المحي  ال ادوا  19- استشانية بشعن جاثحة كوفيد 

ت ريرًا يتُاول معالجة األبعاد الجُســــانية لعفســــاد، تح   2020ونشــــر المكتت في كانون األول/ديســــمبر  -71
ا و و أول مُشــــــــــــون The Time is Now: Addressing the Gender Dimensions of Corruptionعُوان  

م إلى األ وســـا  المعُية بمكافحة الفســـاد لعمكتت يســـتمشـــل العالتة بين عدم المســـاواة بين الجُســـين والفســـاد، وي د ِّ
 متادنا  برنامجيةا إنشادا  بشعن

ت ريرًا بشـــــعن نوع الجُ  والفســـــاد في نيجيريا،   2020ونشـــــر المكتت أيمـــــًا في كانون األول/ديســـــمبر  -72
م أول دليل تجريبي ععى العالتة بين نوع الجُ     و و،  Gender and Corruption in Nigeriaتح  عُوان  ي د ِّ

 ن في اإلدانة العامةاوالفساد في  ذا البعد، وييسر المُاتشة بشعن الُ ور بالمساواة بين الجُسي 

، متادو توجي ية من أجل بماية المبع ِّيين عن المتالفا  في 2021ونشـــــــــــر المكتت في بىيران/يوني   -73
ــايــــة الصــــــــــــــحيــــة بعُوان    Speak Up for Health! Guidelines to Enable Whistle-Blowerتبــــاع الرعــ

Protection in the Health-Care Sector  ــياســـــــــــــا  واإلجراءا   ، و ي ترمي إلى تعىيى   افة اإلبال  والســـــــــــ
 وتحمي المبع ِّيينا المىعومة متالفا  العن  اإلبال  الداخعية التي تيسر 

وو د ِّع  مُشـــــونا  المكتت ععى نبا  واســـــس خالل الفعاليا   ا  الصـــــعة التي أ قيم  عبر اإلنترن ،  -74
ــبت الحالة   ــحية العالمية، كان ال بد من إلياء مع م  ميل المؤتمرا  وبع ا  العمل والدونا  التدنيبيةا ونســــ الصــــ

فرلــًا عادة ما تشــكل  التي و   ،برامج التدنيت وبع ا  العمل و ير ا من الفعاليا  التي ت ام بالحمــون الشــتصــي
ا و ذه المُشـــــــونا  متابة ععى موتس المكتت ععى شـــــــتكة  عن بعدأو تعجيع ا أو ع د ا ، لتوديس المواد المببوعة

 (ا www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.htmlاإلنترن  سان ر 
  

 األعمال الوقائية األخرى والمواضيع المستجدة -زاي 
 الفاعلة في المجتمع المدني والصحفيون العمل مع الجهات الفاعلة األخرى، بما فيها الجهات   - 1 

، بع ــة عمــل تــدنيبيــة بةيــة تعىيى تــدنا   2019في تشــــــــــــــرين اليــاني/نوفمبر    ،ن َّم المكتــت في  ــانــا -75
الصــــــحفيين من  ر  أفري يا ععى إجراء التح ي ا  الصــــــحفية في مجال الجراثم المتصــــــعة بمصــــــاثد األســــــماكا 

ــاثية في  ر  أفري ياا وع د وواظت المكتت ععى ت ديم الدعم إلى خعية ن  ــت صـــــــــ ــحافة االســـــــــ وننر  دونيو لعصـــــــــ
فعالية بشــــعن اتفاقية مكافحة الفســــاد والصــــكوك اإلتعيمية  2019المكتت في الســــُيال في تشــــرين الياني/نوفمبر  

ــتا  من  ر  أفري يا،   ــاد لعم ُيين الشـــــــــ بالتعاون مس مع د األمم المتحدة لعتدنيت والتحلا و لك لمكافحة الفســـــــــ
لفاثدة مُ ما  المجتمس   اً اجتماع ماثدة مســتديرة إتعيمي   2019المكتت في الفعبين في تشــرين الياني/نوفمبر   ون َّم

 المدني التي تس م في التعجيل بتُفيذ االتفاقية في جُو  شر   سياا

file:///C:/TSA/DOCS/www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html
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 وعمـل المكـتت مس ناببـة أنـتاء جىن المحي  ال ـادو، في إطـان مشـــــــــــــروع األمم المتحـدة اإلتعيمي لمكـافحـة  - 76
الفســـاد وكشـــف  والتح ير  مُس الفســـاد في مُب ة المحي  ال ادو، ععى بُاء تدنا  الصـــحفيين ععى اإلبال  عن باال   

، بع ة عمل ت برية لوســــــاث  اإلعالم المحعية، بالشــــــراكة مس مجع  اإلعالم  2020ةي ا وع د المكتت في   ان/مانج  
ية بشــعن تعىيى الحر في الحصــول ععى المععوما  في  في باالوا وفمــاًل عن  لك، ع د المكتت بع ا  دناســية شــتك 

ــبتمبر   ــانك المكـتت 2020ـبابوا  يُـيا الجـدـيدة وفي والـيا  ميكرونيىـيا الموبـدة، في تمود/يولـي  وأيعول/ســـــــــــ في    ، ا وشـــــــــــ
، في فعالية بعُوان "فعيكن يومًا عالميًا لحرية الصـــــــــــحافة"، ن َّمت ا شـــــــــــتكة الصـــــــــــحفيين المعُيين  2021بىيران/يوني   

ــاد بمك  ــة لتبر الفسـ ــبة المعرضـ ــاعدة ععى ديادة اإلبال  عن األنشـ ــاد في مُب ة المحي  ال ادو، بةية المسـ افحة الفسـ
 من خالل تعىيى الحر في الحصول ععى المععوما  وتعىيى التشريعا  وبماية المبع ِّيين عن المتالفا ا 

ـــــ 2020وفي تشــــــرين الياني/نوفمبر   -77 مى "تعىيى تدنة المجتمس  ، عمل المكتت، في إطان مشــــــروع  المسـ
المدني ععى الحكم الرشــيد في  ســيا الوســبى"، ععى تعىيى تدنا  المجتمس المدني وألــحا  المصــعحة اآلخرين 
ةيما يتععر بدون م في  لية اســـــــــتعرار التُفيذا ون َّم المكتت أيمـــــــــًا بع ة عمل إتعيمية أللـــــــــحا  المصـــــــــعحة  

سـتان وطاجيكسـتان وتير يىسـتان وكاداخسـتان، وسـا م في ع د ن من أودنكسـتان وتركمان و مميع  بمـر االمتعددين  
مؤتمر دولي بشـــــعن دون التحوم التببي ية في المســـــاثل المتعع ة بمكافحة الفســـــاد، مس التركيى ععى التفاعل بين  

 األوسا  األكاديمية ومؤسسا  المجتمس المدني، شانك  في تُ يم  أكاديمية الُيابة العامة في أودنكستانا

ــاد لعام ون  -78 ــتة اليوم الدولي لمكافحة الفســـــــــ ــعان "التعافي بُىا ة"، دعم المكتت 2020مُاســـــــــ ، وتح  شـــــــــ
فعاليا  ن َّمت ا مُ ما  المجتمس المدني في خمســة بعدان في مُب ة الســابل، و ي بونكيُا فاســو وتشــاد ومالي 

ديرة بول موضـوع ابتفال عام ومونيتانيا والُيجرا وشـمع  الفعاليا  عرر أفالم ون اشـا  ومُاتشـا  ماثدة مسـت 
 ، وننب ا بع مية الُىا ة في لفوف توا  األمن من أجل بُاء الي ة في المؤسسا  العامةا2020

  
 البرلمانات  - 2 

ــتان ونرنامج األمم   ، بالتعاون مس البرلمان2020ن َّم المكتت في كانون األول/ديســـــــــمبر  -79 في تير يىســـــــ
ــاد، في إطان تُفيذ ال ران   ــتراتيجيا  مُس الفســـ ــعن اســـ ــتديرة بشـــ ــة ماثدة مســـ ، الذق 8/14المتحدة اإلنماثي، مُاتشـــ

ــا  الجيدة  ــة واةية لعممانسـ ــس خاللـ ــاد إلى األمانة وضـ طعت ةي  مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية مكافحة الفسـ
 ل يئا  التشريةية األخر  في مُس الفساد ومكافحت ا ةيما يتععر بدون البرلمانا  وا

ــا م المكتت في إ يونيا -80 ــتا /فبراير    ،وســـ ــتا  األفانتة،  2020في شـــ ، في المؤتمر األول لعبرلمانيين الشـــ
 الذق ع  د ععى  امش الدونة العادية اليالية واليال ين لجمةية نؤساء دول وبكوما  االتحاد األفري يا

تعاون  مس المُ مة العالمية لعبرلمانيين المُا مــــين لعفســــاد، وشــــانك مع ا في تُ يم   ووالــــل المكتت -81
ــاد، التي ع  د  في بىيران/يوني    ــتيُاثية لعجمةية العامة بشـــعن مكافحة الفسـ فعالية جانبية أ ُاء انع اد الدونة االسـ

 ةية العامة في دونت ا االستيُاثيةادون البرلمانا  في تُفيذ اإلعالن السياسي الذق اعتمدت  الجمتُاول  ، 2021
  

 البيئة والحياة البرية  - 3 

ــاد في   -82 ر المكتت إجراء عمعيا  ت ييم لمتاطر الفســ ــَّ ــعبا  المعُية  14يســ ــمُ ا الســ ــة، ومن ضــ ــســ مؤســ
ــاثد األســــماك واليابا ، والســــعبا  المعُية بالتفتيش البيئي والجمانك، في بوليفيا سدولة  بإدانة الحياة البرية ومصــ

المتعـددة ال ومـيا ( والســــــــــــــُيـال واليوـنان، و ـاـنا وكيُـيا ومالوق، ومودامبير ومـيانمـان ونيجيرـيا، و ـلك في إطـان  -
المعُون "مُس الفســـــــــــــــاد ومكـافحتـ  من بيـل عالتتـ  بـالجراثم التي تؤ ر ععى البيئـة"ا    8/12تُفيـذ تران المؤتمر  

الفســـــاد في أو ُدا ونوتســـــوانا وجم ونية تُىانيا  ووالـــــل المكتت دعم  لتُفيذ اســـــتراتيجيا  التتفيف من متاطر  
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المتحدة وكيُياا وشـمع  األعمال الرامية إلى التتفيف من متاطر الفسـاد وضـس نما ج لعتُبؤ باإليرادا ، ووضـس 
 واعـد الســــــــــــــعوك ومـدونـا  األبكـام التـعديبيـة ودعم ـا، وتعىيى عمعيـا  االشــــــــــــــتراء و ليـا  اإلبال  عن لمـدونـا   

 ء دناسا  است صاثية عن معُويا  الموظفين والتجان  في مجال الفساد، وتُفيذ نتاثج اا المتالفا ، وإجرا

وتماشــيًا مس ال ران نفســ ، والــل المكتت دعم الدول في تعىيى التح ي ا  المالية المتعع ة بجراثم الحياة  -83
ــاثد األســــماك في أو ُدا ونيرو والمكســــيك و  كولومبيا ومودامبير وناميبيا،  البرية واليابا ، والجراثم في تباع مصــ

م التدنيت ععى ت ُيا  التح ي ا  المالية إلى الموظفين العموميين من األنجُتين والصــــين والفعبين والمكســــيك  وتدَّ
ــاء وبدا  لعتعاون   ونوليفيا سدولة متعددة ال وميا ( ونيرو وتايعُد وكولومبياا وإلى جانت  لك، دعم المكتت إنشــــــ

ــدق لجراثم الحياة البرية واليابا ، بين الوكاال  في أو  ــير في عمعية التصـــــ ُدا وكيُيا من أجل دعم ديادة التُســـــ
ــًا،  ــ  أيمـ ــيًا مس ال ران نفسـ ر انتما  تعك الجراثما وتماشـ ــ ِّ ــاد الذق ييسـ ــماك، والفسـ ــاثد األسـ والجراثم في تباع مصـ

ر المكتت التعاون الدولي من خالل تعىيى تدنة بعدان المُشـع والم صـد عع ى طعت المسـاعدة ال انونية المتتادلة يسـَّ
 ببري ة فعالة، ومن خالل تيسير االتصال بين السعبا  الوطُيةا

ــد تواـية الجم ون، ت ريرًا عن الجراثم المتععـ ة ـبالحـياة البرـية في الـعالمد االتجـان  ير  - 84 وأطعر المكـتت، ب صـــــــــــ
 World Wildlife Crime Report: Trafficking in  ، بعُوان 2020المشـــــــــــــروع باألنواع المشـــــــــــــمولة بالحـماية لـعام  

Protected Species 2020 اعتبر ةي  مرة أخر  أنَّ الفســاد عامل مســاعد نثيســي النتما  جراثم الحياة البريةا ون َّم ،
ــعت   ــاد من بيل لــــ ــتو  عن الفســــ ــوع، بما في  لك فعالية نةيعة المســــ ــعن  ذا الموضــــ المكتت عددًا من الفعاليا  بشــــ

اثم التي تؤ ر في البيئة، و لك إب ان انع اد مؤتمر األمم المتحدة الرابس عشــــــر لمُس الجريمة والعدالة الجُاثية، الذق بالجر 
ا كما ســا م المكتت في فعالية جانبية عن الفســاد وجراثم الحياة البرية، أقيم  خالل أعمال  2021ع د في   ان/مانج  

، إلى جانت مســــــا مت  في الحع ا  2021كافحة الفســــــاد في بىيران/يوني   الدونة االســــــتيُاثية لعجمةية العامة بشــــــعن م 
الدناسـية الشـتكية التي ن مت ا مُ ما  شـريكةا وكذلك تام المكتت بالتواية بالفسـاد من بيل لـعت  بالجراثم التي تؤ ر  

 في البيئة من خالل تُ يم بمعة ععى وساثل التوالل االجتماعيا 

ــان الُ ـا  وأعـدَّ المكـتت عـددًا من   -85 ر ع ـد اجتمـاعـا  لعتبراء بةـية دفس مســــــــــــ المُتجـا  المعرةـية ويســــــــــــــَّ
العالمي بشــــــعن متاطر الفســــــاد التي تؤدق إلى تفاتم ف دان اليابا ا ومن المتوتس إلــــــدان مُشــــــون عن مكافحة  

 ا2021الفساد الذق ييذق ف دان اليابا  في ن اية عام 

ُـد الت رير عن بـالـة تُفـيذ ال ران  -86 ، الـذق أتي  لمؤتمر الـدول األطراف في االتفـاقـية كونتـة 8/12ويســــــــــــــت
ــتبيان عن إجراءات ا وأنشـــــــبت ا  اجتماع، إلى تحعيل لعردود التي ج مع  من الدول األطراف عن طرير إجراء اســـــ

  ا  الصعةا
  

 حماية الرياضة من الفساد  - 4 

لرياضــــة من الفســــاد، بدعم من ، مؤتمرين دوليين بشــــعن بماية ا2019ن َّم المكتت في أيعول/ســــبتمبر   -87
المؤتمر العام األول لعشـــــراكة الدولية لمكافحة   2019االتحاد الروســـــي وإيباليا، ون َّم في كانون األول/ديســـــمبر 

م  دونة اسـتيُاثية بشـعن بماية الرياضـة من  الفسـاد في الرياضـة، الذق اسـتمـافت  اإلمانا  العرنية المتحدةا ون   ِّ
انع اد مؤتمر األمم المتحدة الرابس عشــــــــر لمُس الجريمة والعدالة الجُاثية، في   ان/مانج  الجريمة والفســــــــاد أ ُاء  

ــاد خالل اـلدونة 2021ا وفي بىيران/يونـي   2021 ، أقيمـ  فعـالـية جـانبـية بشــــــــــــــعن بمـاـية الرـياضــــــــــــــة من الفســــــــــــ
ــتة اليوم الدولي  ــادا ون َّم المكتت، بمُاســــ ــعن مكافحة الفســــ ــتيُاثية لعجمةية العامة بشــــ ــاد لعام االســــ لمكافحة الفســــ

، بع ة ن ا  عبر اإلنترن  بالشـــــــــــــراكة مس البرلمان األونوني، وأطعر بالشـــــــــــــراكة مس االتحاد الدولي لمرة  2020
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ال دم، بمعة لعدعوة إلى التصــــــدق لعتالعت بالمســــــاب ا ا وأطعر المكتت أيمــــــًا بالتعاون مس االتحاد الدولي لمرة  
 ا2021نيسان/أبريل   6لي لعرياضة من أجل التُمية والسالم، في ال دم، بمعة لعدعوة بمُاستة اليوم الدو 

ــة،  -88 ــاد في الرياضـــ ــراكة الدولية لمكافحة الفســـ ــس المتادو التوجي ية لحوكمة الشـــ وتاد المكتت عمعية وضـــ
ا وأطعر المكتت، بالتعاون مس 2020التي اعتمدت ا العجُة التوجي ية لعشـــــــراكة الدولية في تشـــــــرين الياني/نوفمبر  

ُـة األولمبـية اـلدولـية، فرتـة العمـل ال في نيســــــــــــــان/أبرـيل  ن مـ  عن بعـدالـتابعـة لعشــــــــــــــراكـة اـلدولـية في فعـالـية  4عج
، بةية تعىيى التعاون بين ســــــعبا  إنفا  ال انون والعدالة الجُاثية والمُ ما  الرياضــــــيةا وتد اســــــتعرر،  2021

لية لمكافحة الرشوة في مجال الرياضةا واستعرر خالل الفعالية نفس ا، مشروع و ي ة ت ييمية بشعن المعايير الدو 
  200مشـانيس فصـول ت رير عالمي عن بماية الرياضـة من الفسـاد، شـانك ةي  أكير من    2021المكتت في عام 

اجتماعًا لعتبراء السـتعرار مُشـون سـيصـدن تريتًا عن الُ  ج ال انونية    2021خبيرا ون َّم المكتت في أيان/مايو  
 لمساب ا  الرياضيةالعتصدق لعتالعت با

  
 ا إطار تقديم المساعدة وموارده  - ثالثاا  

ــل  7/ 8طعت مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية، في ترانه   - 89 ــعن أفمــــــــــ ــة بشــــــــــ ، إلى األمانة أن تجرق دناســــــــــ
الممانســـــــــا  والدنوج المســـــــــتفادة والتحديا  التي تواج  ا الدول األطراف ةيما تبذل  من ج ود من أجل تعىيى فعالية 

ــادا وطعت المؤتمر إلى األمانة، في ترانه   ــاعدة  ، أن  8/ 8 يئا  مكافحة الفسـ ــل، بالتعاون الو ير مس م د ِّمي المسـ توالـ
ــًا البعدان الُامية، بُاًء ععى طعب ا  ــولــــ ــاعدة الت ُية إلى الدول األطراف، وخصــــ دة األطراف، ت ديم المســــ اليُاثية والمتعد ِّ

ت ديم  ون ًُا بتوافر مواند من خانج الميىانية، من أجل الممـــــــــي في تُفيذ الفصـــــــــل الياني من االتفاقية، بعشـــــــــكال مُ ا  
مســاعدة مصــمَّمة بســت الحاجة من أجل المشــانكة في عمعية االســتعرار التالــة بالفصــل اليانيا وطعت المؤتمر  

يا  في تعىيى تُفيذ  11/ 8إلى األمانة، في ترانه   م وما ي واج   من تحد ِّ د من ت د  ، أن ت دم مععوما  محدَّ ة بـشعن ما ي حر 
، إلى تعىيى أطر مكافحة 12/ 8اميةا ودعا المؤتمر الدول األطراف في ترانه  االتفاقية في الدول الجىنية الصـــــــــــييرة الُ 

ــعت  بالجراثم التي تؤ ر في   ــاد من بيل لـــ ــفاةية بةية مُس الفســـ ــاد والُ ور بالممانســـــا  األخالقية والُىا ة والشـــ الفســـ
تعع ة بالدون الذق تمــــــبعس ب   ، إلى تعىيى الممانســــــا  الجي ِّدة الم 14/ 8البيئةا ودعا المؤتمر الدول األطراف في ترانه  

ــكال ا ودعا المؤتمر الدول األطراف   ــاد بجميس أشــ ــريةية في مُس ومكافحة الفســ ــاثر ال يئا  التشــ البرلمانا  الوطُية وســ
دة في ترانا  المؤتمر، وف ــًا ل واعــد   و ير ــا من الج ــا  المــانحــة إلى ت ــديم مواند من خــانج الميىانيــة لو رار المحــدَّ

د المؤتمر ععى أ مية تىويد المكتت بالتمويل المافي والوافي لتمكيُ   األمم المتحدة  وإجراءات اا وفمــــــــاًل عن  لك، شــــــــدَّ
م تبر عا  كاةية إلى الحســا  المشــان   س الدول األعمــاء ععى أن ت د ِّ من االســتجابة لعبعت المتىايد ععى خدمات ، وشــجَّ

ُـاثـية، بةـية  من االتـفاقـية، اـلذق ـي دان في إطـان لـــــــــــــ  62إلـي  في المـادة   ُـدو  األمم المتحـدة لمُس الجريمـة والعـداـلة الج
تىويد البعدان الُامية والبعدان التي تمر  اتتصـــــــــــادات ا بمربعة انت الية بالمســـــــــــاعدة الت ُية التي تد تحتاج ا من أجل بُاء  

 تدنات ا ععى تُفيذ الفصل الياني من االتفاقيةا 

دعم متادنا  الدول األطراف الرامية إلى تُفيذ االتفاقية، و لك  وكما يبي ِّن  ذا الت رير، والــــــــل المكتت -90
ر ت ديم   باالضـبالع بعنشـبة مصـمَّمة خصـيصـًا في مجالي التشـريس ونُاء ال دنا ، وكذلك باسـتحدام أدوا  تيسـ ِّ

ى ععى المســــاعدة في الواتس العمعيا وفي بين شــــمع  تعك المســــاعدة كامل نبا  االتفاقية، فإنَّ  ذا الت رير يرك ِّ 
 ا 8/14و 8/12و 8/11و 8/8و 8/7المتادنا  واألنشبة الرامية إلى دعم تُفيذ ترانا  المؤتمر 

و ُاك عدة برامج ومشـانيس عالمية وإتعيمية أتاب  لعمكتت ت ديم اإلنشـادا  والمشـونة والتبرة الفُية إلى  -91
 يدالدول األطراف بُاًء ععى طعب اا وتشمل تعك البرامج والمشانيس ما يع
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ال التفــاقيــة األمم المتحــدة   سأ(  البرنـامج العــالمي لمُس الفســـــــــــــــاد ومكــافحتــ  عن طرير التُفيــذ الفعــَّ
من أ داف التُمية المســــتدامة، و و الوســــيعة الرثيســــية التي يســــتتدم ا المكتت  16لمكافحة الفســــاد دعما لع دف  

ضـة من الفسـاد والجريمة، و و جىء من  ذا من أجل ت ديم المسـاعدة لمُس الفسـاد ومكافحت ا ونرنامج بماية الريا
 البرنامج العالمي 

 البرنامج العالمي لمكافحة الجراثم المتعع ة بالحياة البرية واليابا    س ( 

 البرنامج العالمي لتُفيذ إعالن الدوبةد لو  ترسيخ   افة ابترام ال انون   سج( 

ُـاثيـة والت  سد(  ُـاثيـة ععى امتـداد البرنـامج المعُي بتعىيى التح ي ـا  الج عـاون في مجـال العـدالـة الج
 ي و ر  أفري يا دن  الموكايين في أمريكا الالتيُية والمانيب 

ــاد في مُب ـة المحي  ال ـادو، و و مـتادنة  سه(  مشــــــــــــــروع األمم المتحـدة اإلتعيمي لمكـافحـة الفســــــــــــ
 متحدة اإلنماثيا  مشتركة بين مكتت األمم المتحدة المعُي بالمتدنا  والجريمة ونرنامج األمم ال

وال يىال التعاون الو ير ال اثم بين المكتت وســــاثر م د ِّمي المســــاعدة الت ُية، وخصــــولــــًا برنامج األمم  -92
 المتحدة اإلنماثي، بستما  و مذكون في عدة مواضس من  ذا الت رير، ميمرًا لعيايةا

صـين العامعين في الم ر، اضـبعس مسـت  - 93 شـانو المكتت اإلتعيميون والوطُيون  وإلى جانت الموظفين المتتصـ ِّ
المعُيون بمكافحة الفســـــاد بدون مفيد في إنجاو متادنا  ت ديم المســـــاعدة الت ُيةا ويرد في مواضـــــس متتعفة من  ذا 

موه من إس اما  في تُفيذ ال رانا     ا 14/ 8و   12/ 8و   11/ 8و  8/ 8و   7/ 8الت رير عرر لما تدَّ

ن م ر المســــــــــــــتشــــــــــــــان العالمي في فييُا، بيُما اســــــــــــــت رَّ التبراء  وخالل الفترة المشــــــــــــــمولة بالت رير، كا -94
ــيك   ــيك سلعمكســــ ــر  أفري يا(، والمكســــ ــانون اإلتعيميون في ةيجي سلمُب ة المحي  ال ادو(، وكيُيا سلشــــ ــتشــــ والمســــ
وأمريكا الوســـــــــــبى والجُونية ومُب ة التحر المانيبي(، ونيرو سلعمترو  الجُوني ألمريكا الجُونية(، والســـــــــــُيال 

ووســــــــ  أفري يا(، ولــــــــرنيا سلجُو  شــــــــر  أونونا(، وجُو  أفري يا سلعجُو  األفري ي(، وتايعُد سلجُو   سلير 
وجُو  شـــر   ســـيا(ا وإلى جانت  لك، اســـت رَّ مســـتشـــانون وطُيون في ميانمان والصـــومال، وخبراء وطُيون في  

وأودنكســــــــتان ونابوا  يُيا الجديدة إندونيســــــــيا ونانا واق والفعبينا وتد بدأ  إجراءا  تعيين مســــــــتشــــــــانين إل يونيا  
 وجم ونية المونيو الديم راطية ومالي، وإجراءا  تعيين خبير في ماليا

م ا المكتت، ديادة مبردة، بما   -95 وتد ادداد البعت لعحصــول ععى التبرة الفُية والمســاعدة الت ُية التي ي د ِّ
ــاد، وكذلك نتيجة لعتركيى الموضـــــــــوعي لعدونة اليانية آللية اســـــــــتعرار التُفيذ ععى   في  لك ما يتععر بمُس الفســـــــ

 التدابير الوتاثيةا

ُـاء ععى  لـك، فـإنو  -96 يميـل  عمىيـد من الـدعم البويـل األجـل لت ـديم الج ـا  المـانحـة وشــــــــــــــركـاء التُميـة    ن
ــانون والموظفون العامعون في الم ر الذين يوفرون خبرا    ــتشـ ــتمران العمل الذق ي وم ب  المسـ ــيًا السـ ــاسـ ــرطًا أسـ شـ

صة في مجال مكافحة الفسادا   متتص ِّ
  

 الستنتاجات والتوصيات  - رابعاا  
م المحرد ةيما يتععر بتُفيذ ال رانا    -97  8/14و  8/11و  8/8لعلَّ المؤتمر يود  أن يرك ِّى مداوالت  ععى الت د 

وععى التحديا  المواج  ة لد  تُفيذ ا، وأن يولـــــي بالتدابير التي يُتيي ات ِّتا  ا في المســـــت بل في  ذا الشـــــعنا 
ولعلَّ المؤتمر يود  أيمـًا في  ذا الصـدد أن يسـتفيد من اسـتُتاجا  وتولـيا  دونا  الفرير العامل السـاب ة بشـعن 
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أيعول/ســـــــبتمبر   2  /أ ســـــــب  إلى   31لعذان ع  دا في فييُا في الفترة من  مُس الفســـــــاد، بما في  لك اجتماعاه ا
 ( 5س ا2021بىيران/يوني   18إلى  16ومن  2020

ــوء ععى الحاجة إلى توف ر مواند كاةية من خانج الميىانية لمي يتمكَّن   -98 ــع ِّ  المـ ولعلَّ المؤتمر يود  أن يسـ
عع ة بمُس الفســــــــــاد ععى كل من الصــــــــــعيد الوطُي واإلتعيمي المكتت من موالــــــــــعة ت ديم المســــــــــاعدة الت ُية المت 

ــاثر الج ا  المانحة إلى إعادة تعكيد التىام ا  والعالميا ومن  مَّ، فععلَّ المؤتمر يود  أن يدعو الدول األطراف وســــــ
فير بمُس الفسـاد، بما في  لك من خالل التعاون في المتادنا  ال اثمة وكذلك اسـتحدام مسـانا  عمل جديدة، وتو 
رة من خانج الميىانيةا صة بشرو  ميسَّ دة السُوا  ومتصَّ  المواند المالية، ونتالة في شكل مسا ما  متعد ِّ
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