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تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع
الفساد عن أعمال اجتماعه المعقود في فيينا من  31آب/أغسطس
إلى  2أيلول/سبتمبر 2020
ِّ
مقدمة
أولا-
قرر مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاقر في قرار 2/3ر أن ينشـ ـ ــا فر ا
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َّ
َّ
عامال حكوميًّا قوليًّا مفتوح العضـ ــو ة مؤقتا ية ت ديم المشـ ــورة الم المؤتمر ومسـ ــاعدتي في تنفة الونية المسـ ــندة
اليي فيما يتعلق منع الفساق.
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وقرر المؤتمر أن يضطلع الفر ق العامل المهام التالية:
َّ
(أ)

مساعدة المؤتمر في تطو ر وتجميع المعارف في مجال منع الفساق؛

(ب)

تيسةر تباقل المعلومات والخبرات بةن الدول فيما يتعلق التدابةر والممارسات الوقائية؛

(ج)

تيسةر جمع أفضل الممارسات في مجال منع الفساق وتعميمها والترو ج لها؛

(ق)

مساعدة المؤتمر علم تشجيع التعاون بةن جميع أصحاب المصلحة وقطاعات المجتمع ية

منع الفساق.
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وواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل المؤتمر الترحة

الجهوقر التي يب لها الفر ق العامل في تيس ـ ـ ـ ـ ـ ــةر تباقل المعلومات بةن الدول

األطرافر مـا في للـف في قرار 8/8ر كمـا رحـ

في للـف ال رار ـالجهوق المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة التي يبـ لهـا الفر ق العـامـل

الحكومي الدولي المفتوح العض ـ ــو ة المعني منع الفس ـ ــاق في تيس ـ ــةر تباقل المعلومات بةن الدول األطراف ش ـ ـ ن
مباقراتها وممارس ـ ـ ـ ــاتها ي
الجةدة فيما يتعلق الموان ـ ـ ـ ــيع التي عار فةها الفر ق العامل في اجتما يي المع وقين في
فةةنا في الفترة من  5الم  7أيلول/سـ ـ ـ ــبتمبر  2018ومن  4الم  6أيلول/سـ ـ ـ ــبتمبر  .2019وشـ ـ ـ ــدق المؤتمر علم

أهمية انس ـ ـ ــتنتاجات والتوص ـ ـ ــيات الص ـ ـ ــاقرة عن الفر ق العامل في انجتماعةن الم كور ن أعال ر وش ـ ـ ــجع الدول

األطراف علم تنفة ها حسـ انقتضــا  .وقرر أيضــا أن يواصــل الفر ق العامل عملي علم اســدا المشــورة وت ديم
المسـ ـ ـ ــاعدة الم المؤتمر في تنفة ونيتي المتعل ة منع الفسـ ـ ـ ــاقر وأن يع د الفر ق اجتماعةن علم األقل قبل اعع اق

قورة المؤتمر التاس ـ ــعة .وعالوة علم للفر طل

المؤتمر الم الدول األطراف أن تواص ـ ــل توفةر تلف المعلوماتر

وطل

الم األماعةر رهنا بتوافر موارق من خارج المةزاعيةر أن تواصــل عملها صــفتها مرصــدا قوليار وللف ال يام
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وطلـ المؤتمر الم األمـاعـة في قرار 1/6ر كمـا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــةر الم للـف في م َّرر 1/7ر أن ي
تنام جـداول األعمـال

عدة أمور منها تحديث الموقع الشبكي الموانيعي للفر ق العامل إقراج المعلومات لات الصلة.

المؤقتة للهةئات الفر ية التي أعش ها حةث تتجن تكرار المناقشاتر مع مراعاة الونيات المسندة الم تلف الهةئات.
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وامتثـان ل رار المؤتمر  7/8المعنون "تعزز فعـاليـة هةئـات مكـافحـة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاق في التص ـ ـ ـ ـ ـ ــد للفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاق"ر قرر

الفرق العامل أن يدرج مسـ ـ ـ ـ ـ لة "تعزز فعالية هةئات مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاق" (الماقة  6من انتفاقية) كمونـ ـ ـ ـ ــو للمناقشـ ـ ـ ـ ــة

في عام .2020

ثانيا -تنظيم الجتماع
ألف -افتتاح الجتماع
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ع د الفر ق العامل الحكومي الدولي المفتوح العض ــو ة المعني منع الفس ــاق اجتماعي الحاق عش ــر في

فةةنار في الفترة من  31آب/أغسـ ــطى الم  2أيلول/سـ ــبتمبر 2020ر وع دت جلسـ ــاتي شـ ــكل هجةن ( الحضـ ــور

الشخصي والمشاركة عبر اإلعترعت).
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وع د الفر ق العامل خمى جلسـ ـ ـ ــات تحت رئاسـ ـ ـ ــة حارب سـ ـ ـ ــعةد العميمي (اإلمارات العرحية المتحدة)ر
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وعار الفر ق العامل في البند  2من جدول أعمال انشتراك مع فر ق استعراض التنفة .

رئيى المؤتمر في قورتي الثامنةر وع د معامها انشتراك مع فر ق استعراض التنفة .
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أعشـ ـ المؤتمر موجبي الفر ق العامل وحدق

وأشـ ــار الرئيىر عند افتتاح انجتما ر الم ال رار  2/3ال

مهامير ومن ن ـ ـ ـ ـ ــمنها مس ـ ـ ـ ـ ــاعدة المؤتمر في تطو ر وتجميع المعارف في مجال منع الفس ـ ـ ـ ـ ــاق وتيس ـ ـ ـ ـ ــةر تباقل

المعلومات والخبرات .وأش ـ ـ ــار أيضـ ـ ـ ا الم قرر المؤتمر 7/8ر ال

عص علم اقراج مس ـ ـ ـ لة تعز ز فعالية هةئات

مكافحة الفساق (الماقة  6من انتفاقية) في جدول أعمال الفر ق العامل.
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وأش ــار رئيى قس ــم قعم التنفة في فر مكافحة الفس ــاق والجرائم انقتص ــاقية التا ع لمكت

المعني ـالمخـدرات والجر مـة (مكتـ

األمم المتحدة

المخـدرات والجر مـة/المكتـ ) الم عطـا انتفـاقيـة بوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهـا اطـا ار عـالميـا

ش ار الم األهمية التي أونها المؤتمر للمنع في عدة ق اررات اتخ ها في قورتي الثامنة .وأكد أن
لمكافحة الفسـاقر وأ ـ

الفر ق العامل واصـ ـ ـ ـ ــلر من اجتماعي األولر في عام 2010ر ت ديم المسـ ـ ـ ـ ــاعدة علم تجميع المعارف في مجال
مكافحة الفس ــاقر وأتاح للدول فرص ــة تباقل الممارس ــات الجةدة والدرود المس ــتفاقة والخبرات المكتس ــبةر ون س ــيما

فيمـا يتعلق بتنفةـ الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الثـاعي من انتفـاقيـة .وأكـد للفر ق العـامـل أن جميع المعلومـات التي جمعتهـا األمـاعـة

سوف يستمر عشرها علم صفحات الفر ق العامل علم اإلعترعت.

باء -إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
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أقر الفر ُق العاملر في  31آب/أغسطىر جدول األعمال التالي:
َّ
-1

-2

2/10

المسائل التنايمية:
(أ)

افتتاح انجتما ؛

(ب)

اقرار جدول األعمال وتنايم األعمال.

تنفة ق اررات المؤتمر لات الصلة:
(أ)

الممارس ـ ــات الجةدة والمباقرات في مجال منع الفس ـ ــاق :تعز ز فعالية هةئات مكافحة

(ب)

توصيات أخرى.

الفساق (الماقة  6من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساق)؛

-3

األولو ات في المست بل.

-4

اعتماق الت ر ر.
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جيم -الحضور
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()1

حضـ ـ ــر اجتما الفر ق العامل ممثلو الدول التالية األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاق:

انتحاق الروس ــير ابةوحيار ألرحيجانر األرجنتةنر األرقنر أرمةنيار اس ــباعيار اسـ ـرائةلر أفناعس ــتانر اكواقورر ألباعيار
ألماعيار اإلمارات العرحية المتحدةر اعدوعيســيار أعنونر أوروغوا ر أوكراعيار ايران (جمهور ة – اإلســالمية)ر أيرلندار

ايطاليار اراغوا ر البراز لر البرتنالر بروعي قار الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمر بلجيكار بلنا ر ار بوتانر بوركةنا فاس ـ ـ ـ ـ ـ ــور البوس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة

والهرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر بولنــدار بولي يــا (قولــة – المتعــدقة ال وميــات)ر بةرور تــايلنــدر تركيــار تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكيــار توعىر الجمهور ــة

الدومةنيكيةر جمهور ة كور ار جنوب أفر يار جورجيار الداعمركر قولة فلسـ ـ ــطةنر روماعيار زمبابو ر سـ ـ ــر نعكار

السـلفاقورر سـلوفاكيار سـلوفةنيار سـننافورةر السـننالر السـوقانر السـو در سـو سـرار شـةلير صـرحيار الصـةنر الع ار ر

عمــانر غــاعــار غواتيمــانر غةنيــار فرعس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار فنزو ال (جمهور ــة – البوليفــار ــة)ر فنلنــدار فةةــت عــامر قبرصر قطرر

قةرغةزسـ ـ ـ ـ ـ ــتانر كرواتيار كمبوقيار كندار كوحار كوسـ ـ ـ ـ ـ ــتار كار كولومبيار الكو تر كةنيار نت يار لبنانر لكسـ ـ ـ ـ ـ ــمبر ر

لةتواعيار مالطةر مالير مالةز ار مص ــرر المنربر المكس ــيفر المملكة العرحية الس ــعوقيةر المملكة المتحدة لبر طاعيا

العامم وأيرلندا الش ـ ــماليةر مور ش ـ ــةودر مياعمارر عامةبيار النرو جر النمس ـ ــار عيجةر ار عيكاراغوار عةوز لندار الهندر

هندورادر هننار ار هولندار الونيات المتحدة األمر كيةر اليا انر اليمنر الةوعان.

 -13وميثل في انجتما انتحاق األوروحير وهو َّ
منامة تكامل اقتصاق اقليمية طرف في انتفاقية.
ُ
وميثلــت مراقبةن كيــاعــات األمم المتحــدة وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاقي هــا وحرامجهــا والمعــاهــد التــا عــة لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكــة برعــامج
-14
ُ
األمم المتحدة لمنع الجر مة والعدالة الجنائية والوكانت المتخصصة التا عة لمناومة األمم المتحدة التالية :معهد
ازل للحوكمةر برعامج األمم المتحدة للبةئةر منامة األمم المتحدة للتنمية الصنا ية.

ي
ـات الحكوميــة الــدوليــة التــاليــة :مجلى التعــاون لــدول الخليج العرحيــةر مجلى أوروحــار
-15
ومثلــت أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المنامـ ُ
ُ
مجلى الجمعية البرلماعية للدول األعضــا في ار طة الدول المســت لةر الجماعة انقتصــاقية لدول غرب أفر يار منامة
التعاون انقتصـ ـ ـ ـ ــاق ر وكالة انتحاق األوروحي للتعاون في مجال اعفال ال اعون (الةوروحول)ر األكاقيمية الدولية لمكافحة
الفس ـ ــاقر المنامة الدولية للش ـ ــرطة الجنائية (اإلعترحول)ر المنامة الدولية ل اعون التنميةر المنامة الدولية للهجرةر جامعة

الدول العرحيةر منامة التعاون والتنمية في المةدان انقتصاق ر منامة الدول األمركيةر منامة الجمارك العالمية.

ثالثا -تنفيذ ق اررات المؤتمر ذات الصلة( )2والتوصيات التي اتفق عليها الفريق العامل
في اجتماعه المعقود في أيلول/سبتمبر 2019
ألف -الممارسات الجيدة والمبادرات في مجال منع الفساد :تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد
(المادة  6من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد)
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قدَّم الرئيى عرن ـ ـ ــا تمهةديا للبند  2المتعلق بتنفة ق اررات المؤتمر لات الص ـ ـ ــلة وقعا المش ـ ـ ــاركةن الم

عرض مالحااتهم وتعلي اتهم في أع اب العرض انستهاللي ال

قدمي ممثلو األماعة.

( )1تستند قائمة الحضور الوارقة في ه ا الت ر ر الم انتصانت المؤكدة عبر اإلعترعت والمشاركة الحضور الشخصي.
( )2ال رار 3/8ر المعنون "تعز ز النزاهة في ال طا العام لدى الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساق"؛ وال رار 7/8ر المعنون "تعزز

فعالية هةئات مكافحة الفساق في التصد للفساق"؛ وال رار 8/8ر المعنون "متا عة اعالن مراكش ش ن منع الفساق"؛ وال رار 10/8ر المعنون "قياد
الفساق"؛ وال رار 11/8ر المعنون "تعز ز تنفة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساق في الدول الجزرة الصنةرة النامية"؛ وال رار 12/8ر المعنون

"منع الفساق ومكافحتي من حةث عالقتي الجرائم التي تؤبر علم البةئة"؛ وال رار 13/8ر المعنون "اعالن أبوظبي ش ن تعز ز التعاون بةن األجهزة
العليا المعنية مراجعة الحسا ات وهةئات مكافحة الفساق علم منع الفساق ومكافحتي مز د من الفعالية".
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وقدم ممثل لألماعة ورقة المعلومات األسـاسـية التي أعدتها األماعة شـ ن تعز ز فعالية هةئات مكافحة

الــفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق (ال ـف ـ ـرت ـ ـ ــان  1و 2مــن ال ـم ـ ـ ــاقة  6مــن اتـف ـ ـ ــاق ـي ـ ـ ــة األمــم ال ـم ـتـح ـ ـ ــدة ل ـم ـك ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة الــفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق)

( )CAC/COSP/WG.4/2020/4وإن ـ ــافتها ( )CAC/COSP/WG.4/2020/4/Add.1وش ـ ــكر الدول
األطراف علم المعلومات التي قدمتها قبل انجتما والتي شـكلت أسـاسـا لهاتةن الوبي تةن .وشـدَّق الممثل علم
أهمية قور هةئات مكافحة الفســاق في منع الفســاق .وعالوة علم للفر أعلن الممثل عن اصــدار المنشــور ال

يتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن تعلي ات كولومبو علم اعالن جاكرتا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن المباقا الالزمة لهةئات مكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر والمعنون
Colombo Commentary on the Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption
Agenciesر الكتروعيا علم الموقع الشـ ــبكي لمكت

المخدرات والجر مة.

() 3

وأشـ ــار الم َّ
أن "تعلي ات كولومبو"

تهدف الم توفةر التوجيي لصاععي السياسات وال اررات ش ن سبل تعز ز است اللية هةئات مكافحة الفساق.

-18

وأش ـ ـ ــار مناظر من مور ش ـ ـ ــةود الم أن مص ـ ـ ــطلد "فعال" يتجس ـ ـ ــد في العديد من ق اررات مؤتمر الدول

األطراف في انتفـاقيـة وفي عـدة مواق من انتفـاقيـة .وأكـد أعـير علم الرغم من اعتمـاق تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عـات وتـدابةر وأقوات
ع

انسـ ــتع ارنـ ــات المنجزة في اطار آلية اسـ ــتعراض التنفة ر ن تزال هناك أسـ ــئلة ش ـ ـ ن فعالية جهوق مكافحة

الفس ـ ـ ـ ـ ــاق وأبرها وقدرتها علم تح ةق أهداف انتفاقية .وس ـ ـ ـ ـ ــل الض ـ ـ ـ ـ ــو علم عدَّة عوامل تدل علم عجاح جهوق
مكافحة الفسـ ـ ـ ــاقر وهي :اسـ ـ ـ ــت اللية هةئة أو هةئات مكافحة الفسـ ـ ـ ــاق؛ ووجوق اطار قاعوعي شـ ـ ـ ــامل؛ وتخصـ ـ ـ ــيص

الحكومات للموارق الكافية؛ والتعاون الداخلي واإلقليمي والدولي؛ وحجز الموجوقات المرتبطة األعشطة اإلجرامية؛

ووجوق موظفةن متخصصةن؛ وب ة الجمهور ومشاركة المجتمع المدعي؛ وعدق اإلقاعات؛ والشراكات بةن ال طاعةن

العام والخاص؛ وانعض ـ ـ ـ ـ ـ ــمام الم المعاهدات الدوليةر مثل انتفاقية .كما أبرز المناظر أن تحديات كثةرة ن تزال
قــائمــة في مجــال مكــافحــة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر مثــل عــدم مال مــة األطر ال ــاعوعيــةر وعــدم كفــايــة ال ــدرات والموارق الالزمــة

لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـا ـة لتوقعـات الجمهورر ومحـدوقيـة التعـاون الـداخلي والـدولير ومحـدوقيـة خبرة الموظفةنر وعـدم مال مـة

النام ال ضـ ـ ــائيةر وعدم مال مة آليات اإلبال عن المخالفاتر والصـ ـ ــعوحات ال ائمة في مجال تباقل المعلومات.

وأبرز ك لف أن أقا هةئات مكافحة الفس ـ ـ ـ ــاق كثة ار ما ُي اد علم مس ـ ـ ـ ــتوى النواتج وعاق ار ما ُي اد علم مس ـ ـ ـ ــتوى
النتائج أو الت بةر .وح ية ت ةيم فعالية جهوق مكافحة الفسـ ـ ـ ــاقر اقترح الم ي
ناظرر في جملة أمورر ونـ ـ ـ ــع مؤش ـ ـ ـ ـرات
ُ
للفعالية ورصدهار مع استكمالها بتطو ر أقوات ل ياد الفساق.
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وأفاق مناظر من الونيات المتحدة ن قاعون الونيات المتحدة شـ ـ ن قواعد السـ ــلوك األخالقي الحكومي

لعام  1978قد عص علم اعش ــا مكت
المصالد قاخل الفر التنفة

قواعد الس ــلوك األخالقي الحكومير بهدف منع الفس ــاق وحانت تض ــارب

انتحاق  .وحموج

ه ا ال اعون أيضار أعشا عاام إلق اررات ال مة المالية من أجل

اس ـ ــتباعة حانت تض ـ ــارب المص ـ ــالد الح ي ية أو المحتملةر وأُلزمت الوكانت الحكومية التعاون مع مكت

الس ــلوك األخالقي الحكومي .وأبرز المناظر أن الهدف الرئيس ــي له ا المكت

قواعد

هو المنع .وقد ون ــع المكت ر في

جملة أمورر معايةر ل واعد السـ ـ ـ ـ ـ ــلوك األخالقي وهو يشـ ـ ـ ـ ـ ــرف علم البرامج اإللزامية ل واعد السـ ـ ـ ـ ـ ــلوك األخالقي
الخاصـ ـ ـ ـ ــة الوكانت الحكومية .وتتناول ه البرامج اللوائد التنايمية الخاصـ ـ ـ ـ ــة إق اررات ال مة الماليةر وتث يف

الموظفةن وإسـ ـ ــدا المشـ ـ ــورة لهمر وإعفال معايةر قواعد السـ ـ ــلوك األخالقير وهي تخضـ ـ ــع لالسـ ـ ــتعراض والتحديث
صــورة منتامة .و وم المكت

إصــدار توصــيات متاحة للعموم من أجل معالجة أوجي ال صــور في برامج قواعد

السلوك األخالقي الخاصة الوكانت.
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وأفاقت مناظرة من ش ــةلي بوجوق هةئات متعدقة لمكافحة الفس ــاق في ش ــةلير منها مكت

المراق

المالي

العامر ووحدة التحلةل المالير ومجلى الدفا الحكومير والمجلى الحكومي العام للمراجعة الداخلية للحس ـ ـ ـ ــا اتر

( )3يمكن انطال علم المنشور علم العنوان الشبكيwww.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/20- :

.00107_Colombo_Commentary_Ebook.pdf
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ومجلى الشـفافيةر ومكت

ه المكات

المدعي العام للدولةر ومكت

مضموعة موج

المدعي العام انقتصـاق الوطني .واسـت اللية العديد من

الدستور أو ال اعون .و نام المركز الحكومي لدراسات اإلقارة قورات لبنا ال درات

لفائدة الموظفةن العمومةةن والممارسـ ـ ـ ـ ــةن والطالب والمجتمع المدعي .وتركز ه الدورات علم كي ية التعامل مع
حواقث الفسـ ـ ــاق المشـ ـ ــتبي فةها .وأبرزت الم ي
ناظرة َّ
أن تحالفا لمكافحة الفسـ ـ ــاق قد ُشـ ـ ـ يكل بةن المؤسـ ـ ـسـ ـ ــات العمومية
ُ
وهةئات ال طا الخاص واألوسـا األكاقيمية والمجتمع المدعي والمنامات الدولية من أجل تنفة أحكام انتفاقية.

وأكدت أيضـا أن ز اقة الوعي لدى الموظفةن العمومةةن والمجتمع المدعي وسـائر أصـحاب المصـلحة ومشـاركتهمر

فض ـ ــال عن الش ـ ــفافية في تخطي المش ـ ــار ع ورص ـ ــدها وت ةيمهار أمور هامة في تعز ز فعالية المؤسـ ـ ـس ـ ــات .كما
شــدقت علم أهمية المســا لةر حةث يطل

من خالل بوا ة مخصصة لتعز ز الشفافية.
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من مختلم المؤس ـســات اإلبال عن النتائج وتوفةر المعلومات المالية

وأفاقت مناظرة من اس ـ ـ ــباعيا بوجوق هةئات متعدقة لمكافحة الفس ـ ـ ــاق في اس ـ ـ ــباعيا .ف د أُعش ـ ـ ــئت الدائرة الوطنية

لتنسـةق مكافحة انحتيال في عام  .2014وتوجد هةئات أخرى علم مسـتو ات فر ية مختلفة في جزر البليار وحرشـلوعة

وجزر الكنار وكاتالوعيا وإقليم بلنسـية وغاليسـيا ومدرد .وتشـمل العناصـر الرئيسـية لضـمان الكفا ة انسـت الليةر ووجوق
الموظفةن المتخصـ ـص ــةنر وتوافر الموارق الماليةر والتعاون الوطني والدولير والرقا ة الداخليةر ومدوعات قواعد الس ــلوكر

وحماية المبلنةن عن المخالفاتر ومش ـ ـ ـ ـ ــاركة المواطنةنر واس ـ ـ ـ ـ ــتخدام التكنولوجيار والتوجي عحو خدمة الجهات المتعامل

معهار ووجوق بةئة تمكةنية .وعلم الص ــعةد الوطنير تش ــارك جميع هةئات مكافحة الفس ــاق في ش ــبكة مكوعة من وكانت
مكافحة الفسـ ــاق والموظفةن العاملةن في ه ا المجال .وهناك طرائق مختلفة لضـ ــمان اسـ ــت اللية هةئات مكافحة الفسـ ــاق.
ففي الدائرة الوطنية لتنسـ ـ ــةق مكافحة انحتيالر ن يسـ ـ ــمد للموظفةن العمومةةن بتل ي التعليمات من أ سـ ـ ــلطة أخرى.
وت وم مختلم الوكانت إعداق خط وت ارر سنو ة وعشرها.
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وأفاق مناظر من اإلمارات العرحية المتحدة ن قيوان المحاســبة هو الهةئة الرئيســية المعنية منع الفســاق

في بلد  .وأنــاف أن عا العناصــر أســاســية لضــمان فعالية هةئات مكافحة الفســاقر وهي :انســت اللية؛ وإســناق

ونيـة محـدقة لهـ الهةئـات؛ واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام تكنولوجيـا المعلومـات؛ والتعـاون الـداخلي والـدولي؛ والتعـاون مع المجتمع
المدعي .وأشــار المناظر الم أن قيوان المحاســبة أُعشــا موج الدســتور وقاعون اتحاق ر ي
حدث في عام 2011ر
من أجل التح ةق في حانت انحتيال والفســاق المشــتبي فةها واإلش ـراف علم اقارة األموال العمومية .وهك ار فه

المؤسـســة لديها ونية تتعلق المنع والتح ةق .وهي تضــطلع عمليات لمراجعة انمتثال المالي وحتح ي ات لت صــي

الح ائق ش ـ ن انحتيال والفس ــاق؛ وتتمتع س ــلطات واس ــعة لتنفة ونياتهار ما في للف اس ــتعراض الوبائقر وطل

انطال علم البياعات الماليةر وفحص البياعات اإللكتروعيةر واسـ ـ ــتجواب الشـ ـ ــهوق .واسـ ـ ــت اللية قيوان المحاسـ ـ ــبة

منصوص علةها في الدستور .وهو ي وم إعداق وعشر ت ار ر عن أعشطتي؛ و ستخدم تكنولوجيا المعلومات لكشم

الفسـ اق؛ و وفر التدر

لموظ يي علم عحو منتام .وأخة ارر يتعاون قيوان المحاس ــبة مع الش ــركا علم الص ــعةدين

الدولي واإلقليمي و شجع علم اشراك المجتمع المدعي.
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وأطلع العديد من المتكلمةن الفر ق العامل علم اإلطار التشــر عي والمؤس ـســي وانســتراتيجي المعتمد أو

المعدلر لتح ة ق أغراض منها انس ـ ـ ـ ــتجا ة للتوص ـ ـ ـ ــيات المنبث ة عن آلية اس ـ ـ ـ ــتعراض التنفة  .وأش ـ ـ ـ ــار العديد من
المتكلمةن الم مباقا الكفا ة والشفافية والمسا لة في مجال منع الفساق.
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وأبرز عدة متكلمةن أهمية ن ـ ــمان اس ـ ــت اللية هةئات مكافحة الفس ـ ــاق وكفاية الموظفةن المتخصـ ـ ـص ـ ــةن

لديها وتوفةر التمو ل الكافي لها .وشـ ـ ـ ـ ــدق عا المتكلمةن علم الحاجة الم نـ ـ ـ ـ ــمان النزاهة الداخلية في هةئات
مكافحة الفساق ومال مة اج ار ات التشنةل الموحدة بهدف تيسةر التح ي ات في المخالفات المزعومة.
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وشـ ـ ــدق عدة متكلمةن علم أهمية انلتزام السـ ـ ــياسـ ـ ــي الرفيع المسـ ـ ــتوى بهدف تعز ز واعتماق اصـ ـ ــالحات

تشر عية فعالة وسياسات لمكافحة الفساق تتماشم مع انتفاقية.
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وشـدق العديد من المتكلمةن علم أن التعاون بةن المؤسـسـات يعزز فعالية هةئات مكافحة الفسـاقر وعلم

-27

وأبرز عدة متكلمةن أهمية التكنولوجيا في تعز ز فعالية هةئات وجهوق مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاقر في سـ ـ ـ ـ ـ ــياقات

أهمية ونــوح الونيات المســندة الةها في نــمان اتبا ُعهج وطنية متس ـ ة وفعالة في مكافحة الفســاق .وأشــار أحد
المتكلمةن الم أن المنع مهمر لكن التح ةق الفعال في ال ضايا والفصل فةها يمكن أن يكون راقعا هاما للفساق.
ع ـ ــدي ـ ــدة منه ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــا

ج ـ ــائح ـ ــة مرض فةرود الكوروع ـ ــا ("كوفة ـ ــد .)"19-ومن األمثل ـ ــة علم لل ـ ــف أتمت ـ ــة

الخدماتر واإلفصــاح عن الموجوقات عبر اإلعترعتر وانشــت ار اإللكتروعير واســتخراج البياعات وتحلةلهار وآليات
اإلبال عن المخالفات عبر اإلعترعتر لتمكةن المواطنةن من اإلبال عن انحتيال والفساق.
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وأبرز عدة متكلمةن أهمية تدر

الموظفةن العمومةةن علم مدوعات قواعد الس ـ ـ ـ ــلوك وتض ـ ـ ـ ــارب المص ـ ـ ـ ــالد

واإلفصـ ــاح عن الموجوقات ووسـ ــائل اإلبال عن حواقث الفسـ ــاق .وأشـ ــار المتكلمون الم أهمية ارسـ ــا ب افة النزاهة في

ال طا العام.
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وأبرز أحد المتكلمةن أن من أكثر الوس ــائل فعالية في منع الفس ــاق كفالة تمتع المجتمع المدعي ووس ــائ
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وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدق العديد من المتكلمةن علم أهمية اش ـ ـ ـ ـ ـ ـراك المجتمع المدعي وال طا الخاص في أعمال هةئات

اإلعالم الحر ة وانست اللية والحةو ةر من أجل نمان كشم المخالفات والتصد لها.

مكافحة الفسـ ــاق وفي ونـ ــع انسـ ــتراتيجيات والبرامج الوطنية لمكافحة الفسـ ــاق وتنفة ها ورصـ ــدها .وأكد المتكلمون

أيضـ ــا علم أهمية المباقرات المتعل ة الحصـ ــول علم المعلومات والحكومة المفتوحة وشـ ــفافية الملكية النفعية في
نمان المشاركة المدعية والمسا لة العمومية.

-31

ورحـ عـدة متكلمةن بتعلي ـات كولومبو علم اعالن جـاكرتـا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن المبـاقا الالزمـة لهةئـات مكـافحـة

الفسـ ـ ــاقر التي أُعدت في اجتما فر ق خب ار عالمي معني مباقا جاكرتار اسـ ـ ــتضـ ـ ــافتي حكومة سـ ـ ــر نعكا في
تموز/يوليي 2018ر وأصدرتها األماعة في انجتما الحالي للفر ق العامل.
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الفساق.
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وشـ ـ ــدق متكلمان علم أهمية اج ار ت ةيمات لمخاطر الفسـ ـ ــاق في المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات العمومية كوسـ ـ ــةلة فعالة لمنع
واقترح عا المتكلمةن ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع تـدابةر لت ةيم فعـاليـة هةئـات مكـافحـة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق وأبرهـا .وأكـدت احـدى

المتكلمات أن ه الت ةيمات يمكن أن تتيد فرصـ ــة للدفع عجلة اصـ ــالح الهةئات الوطنية لمكافحة الفسـ ــاق .وفي

الوقت عفس ـ ـ ــير رأى عا المتكلمةن أن ون ـ ـ ــع تدابةر عالمية س ـ ـ ــيكون أم ار مع دار النار الم اختالف الهةئات

الوطنية لمكافحة الفس ـ ــاق اختالف البلدان .واقترح أحد المتكلمةن تش ـ ــجيع الدول علم ون ـ ــع ه التدابةر ش ـ ــكل

فرق ر ما يجسد سياقاتها الوطنية الخاصةر بدن من اتخال تدابةر عالمية.
-34

ونحظ أحـد المتكلمةن أعـير ـالنار الم أن ن قرار المؤتمر  7/8ون انتفـاقيـة يتطلبـان ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع تـدابةر

-35

وش ـ ـ ـ ـ ــجع عدة متكلمةن الفر ق العامل علم مواص ـ ـ ـ ـ ــلة جمع الممارس ـ ـ ـ ـ ــات الجةدة والدرود المس ـ ـ ـ ـ ــتفاقة

لت ةيم فعالية هةئات مكافحة الفساقر فليى لدى الفر ق العامل ونية للعمل علم ونع مثل ه التدابةر.

والتحــديــات التي تواجههــا الــدول األطراف في تنفةـ المــاقة  6من انتفــاقيــةر ومن بم نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان تنفةـ ال رار 7/8

المعنون "تعز ز فعالية هةئات مكافحة الفساق في التصد للفساق".

باء -توصيات أخرى
-36

قدَّم الرئيى عرنـ ــا تمهةديا للمناقشـ ــة في اطار البند ( 2ب) المتعلق التوصـ ــيات األخرىر ووجي اعتبا

المشاركةن الم الونية المسندة الم الفر ق العامل فيما يتعلق بت ديم المشورة الم المؤتمر ومساعدتي.
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-37

وعرض ممثل لألماعة آخر المسـ ـ ـ ــتجدات المتعل ة بتنفة ق اررات المؤتمر لات الصـ ـ ـ ــلةر مع التركةز علم منع

الفســاقر وقدم اطاللة عامة علم جميع األعشــطة التي انــطلعت بها األماعة في الفترة من تشــرن الثاعي/عوفمبر 2019
الم تموز/يوليي 2020ر ما يشمل الجواع المتعل ة بت بةر جائحة "كوفةد "19-علم عملها.

-38

ففي الفترة من تش ـ ـ ـ ـ ـ ــرن الثـاعي/عوفمبر  2019الم تموز/يوليـي 2020ر عفـ مكتـ

المخـدرات والجرمـة 164

عشــاطا لمنع الفســاقر ما يشــمل توفةر المســاعدة الت نية بهدف نــمان أن تتصــدى الدول مؤس ـســاتها وح طرها ال اعوعية

والسـ ـ ــياسـ ـ ــاتية للفسـ ـ ــاقر وأن تزد الدول األطراف من قدرتها علم منع الفسـ ـ ــاق ومكافحتي علم كل من الصـ ـ ــعةد العالمي

واإلقليمي والوطني .وكان من بةن تلـف الجهوق أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا اعداق منتجـات معرفيـةر منهـا مثال قلةـل عملي عن اعداق وتنفةـ

آليـ ــات اإلبال في مجـ ــال الرـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عنوان Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide for

Development and Implementationر وقلةل عن ت ةيم مخاطر الفس ــاق في المؤس ـس ــات العمومية عنوان State of

Integrity: A Guide on Conducting Corruption Risk Assessment in Public Organizationsر وتعلي ات

كولومبو علم اعالن جاكرتا ش ـ ـ ن المباقا الالزمة لهةئات مكافحة الفس ـ ــاق وقلةل عن التص ـ ــد للفسـ ـ اق معد من أجل
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات المعنيـة ـإقارة األحيـا البرـة عنوان A Guide on Addressing Scaling back Corruption:

.Corruption for Wildlife Management Authorities
-39

وأفاق ممثل لألماعة ن ال ةوق المفرونـ ـ ـ ـ ـ ــة عتيجة لجائحة "كوفةد "19-قد أقت الم التوسـ ـ ـ ـ ـ ــع في ت ديم

المس ـ ــاعدة الت نية الكتروعيار مع ز اقة التركةز علم أقوات بنا ال د ارتر وس ـ ــل الض ـ ــو أيض ـ ــا علم اعداق بالث

ورقات س ــياس ــاتية متص ــلة منع الفس ــاق في س ــيا حالة الطوارا الص ــحية العالمية المتعل ة جائحة "كوفةد"19-ر
وتهدف ه الورقات الم تعز ز المس ـ ـ ــا لةر والتص ـ ـ ــد لجواع

الفس ـ ـ ــاق المتعل ة بتخص ـ ـ ــيص وتوز ع حزم تدابةر

اإلع ال انقتصاق في حانت الطوارار ومنع الفساق في مجال الر انة.
-40

وعرض ممثل لألماعة آخر المسـ ـ ـ ــتجدات شـ ـ ـ ـ ن اسـ ـ ـ ــتخدام مباقرات ومصـ ـ ـ ــاقر البياعات المفتوحة لمنع

الفسـ ـ ـ ــاقر ما في للف التصـ ـ ـ ــورات المتعل ة البياعات المفتوحة وأعوا البياعات والمعلومات التي تسـ ـ ـ ــتخدمها الدول

األطراف والنهج والمباقرات لات الصلة.
-41

وأشـ ـ ــار الممثل الم أن جميع الدول األطراف التي قدمت معلومات عن ه ا المونـ ـ ــو قد أكدت أهمية

مباقرات ومصــاقر البياعات المفتوحة في تحســةن الشــفافية والمســا لة .وقد ســعم الكثةر منها الم اعشـ ا منصــات

علم اإلعترعت ت دم معلومات للجمهور عن عدق من الموانـ ــيعر من بةنها الفسـ ــاق والجرائم المتصـ ــلة ير واإلعفا
العام والمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر ات العموميةر وجداول مرتبات الموظفةن العمومةةن وغةرهم من العاملةن .وقد مكنت عا ه

المنابر المواطنةن من المشـاركة النشـطة سـالة

مختلفةر مثل اتاحة الفرصـة لهم للتعلةق علم مشـار ع ال واعةن.

وأفاقت الدول األطراف ن اسـتخدام المنصـات اإللكتروعية قد ازقاق خالل جائحة "كوفةد"19-ر حةث قام عضـها

بون ـ ـ ــع منص ـ ـ ــات مفتوحة لتباقل المعلومات شـ ـ ـ ـ ن التدابةر المتخ ة لمعالجة األزمة .وقد أكدت الدول األطراف

أيض ــا عل م ن ــرورة تعز ز حماية خص ــوص ــية البياعات وتجهةل المعلومات الحس ــاس ــة عن طر ق اقخال تنةةرات

علم التشــر عات والممارســات اإلقار ة .وأشــارت الدول األطراف الم نــرورة اعتماق أقلة عملية ومرجعية مناســبة

في ه ا الشـ ن لضـمان أن تكون المؤسـسـات العمومية علم قراية البياعات المفتوحة وأن تتمكن من ونـع وتنفة
أطر لز اقة الشفافية علم النحو المناس .

-42

واقترح ممثل األماعة أن ينار الفر ق العامل في الســبل التي يمكن بها للدول األطراف أن تمضــي قدما

في تعز ز جهوقها الرامية الم اعداق وتنفة واعتماق مباقرات لتوفةر البياعات المفتوحة وتطو ر مصــاقرها والتوســع
في تباقل المعلومات في ه ا المجال.

V.20-04804

7/10

CAC/COSP/WG.4/2020/5

-43

وأشـ ـ ـ ــار ممثل األماعة الم َّ
أن الفر ق العامل قد يوق أن يطل

الم مكت

المخدرات والجر مة مواصـ ـ ـ ــلة

جهوق لـدعم الـدول األطراف في تنفةـ المواق  9و 10و 13من انتفـاقيـة من خالل اعـداق المواق التـدر بيـة وحل ـات

العمل والمباقرات األخرى الالزمة في ه ا الش ن.
-44

ورقا علم اسـ ـ ــتفسـ ـ ــار من احدى الدول األطرافر عرنـ ـ ــت ممثلة لألماعة آخر المسـ ـ ــتجدات شـ ـ ـ ن التدابةر

المتخ ة لتنفة ال رار  12/8المعنون "منع الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاق ومكافحتي من حةث عالقتي الجرائم التي تؤبر علم البةئة" .ولكرت

أن  10بلدان قد قامتر بدعم من المكت ر إج ار عمليات ت ةيم لمخاطر الفسـ ـ ـ ـ ــاق المتعل ة الجرائم المؤبرة علم البةئةر
وأن  9بلدان أخرى سوف تح و ح وها قربا؛ وأونحت أن األماعة قد قدمت المزد من الدعم لتعزز ال درة علم اج ار

التح ي ات المالية في  7بلدان .كما تناولت التفصـةل المنشـورات األخةرة الصـاقرة عن المكت ولكرت أن األماعة تعتزم

اج ار ق ارسـ ــة سـ ــوف تعرض علم الفرق العامل في اجتماعي الثاعي عشـ ــر .وأشـ ــارت الم أن هناك اقتراحا اتخال مز د

من اإلج ار ات مازال متاحا للعرضر عند الطل ر لمن قد يهمي األمر من الجهات الماعحة.
-45

وأبنـا المنـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التي تلـت للـفر ـقدم متكلمـان معلومـات عن الجهوق التي يبـ لهـا بلـد كـل منهمـا لتعز ز

-46

جائحة "كوفةد "19-أقت الم

الشفافية والمشاركة العامة من خالل استخدام البياعات المفتوحة.

وأفاق أحد المتكلمةن ن الجهوق التي ب لها بلد من أجل التص ـ ـ ـ ـ ــد لعواق

ز اقة مخاطر الفسـاق .وأشـار الم أن بلد قد أجرى مراجعة إلطار ال اعوعي من أجل نـمان التصـد للتحديات التي
تطرحها حالة الطوارا الصحية العالمية والوفا التزاماتي موج اإلطار ال اعوعي الدولي ل الصلة.

-47

وقـدم أحـد المتكلمةن معلومـات عن برعـامج بلـد التعليمي في مجـال مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق والجهوق المبـ وـل ة

لتعز ز التعاون الدولي في للف المجال الم جاع

انرت ا بنو ية التعليم.

رابعا -األولويات في المستقبل
-48

قدَّم الرئيى عرنــا تمهةديا للمناقشــة في اطار البند  3من جدول األعمال المتعلق األولو ات في المســت بلر

-49

وأشـ ـ ــار ممثل لألماعة الم المسـ ـ ــائل الموانـ ـ ــيعية التي اقترح الفر ق العامل مناقشـ ـ ــتها في انجتماعات

ووجي اعتبا المشاركةن الم الونية المسندة الم الفرق العامل فيما يتعلق بت ديم المشورة الم المؤتمر ومساعدتي.

الم بلةر ومنها قياد الفسـ ــاق وأبر جهوق مكافحة الفسـ ــاق اسـ ــتخدام مؤشـ ـرات مسـ ــتندة الم أسـ ــى علميةر ومخاطر
الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر والتـدابةر والنام الراميـة الم تيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةر اإلبال من جـاعـ

الموظفةن العمومةةن (الف رة  4من المـاقة )8

والبالغات الم دمة من عامة الناد (الف رة  2من الماقة  .)13وأشار أيضا الم المسائل الموانيعية المحدقة في

ق اررات المؤتمر  12/8و 13/8و.14/8
-50

وقـدم ممثـل آخر لألمـاعـة معلومـات عن األعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة األخةرة التي قـام بهـا الفر ق العـامـل بهـدف تطو ر

وتجميع المعارف في مجال منع الفسـاق؛ وتباقل المعلومات والخبرات بةن الدول فيما يتعلق التدابةر والممارسـات

الوقائية؛ وجمع الممارس ـ ــات الجةدة في مجال منع الفس ـ ــاق وتعميمها والترو ج لها؛ والتعاون بةن الجهات ص ـ ــاحبة
المصلحة وقطاعات المجتمع علم منع الفساق.

-51

وأبنا المناقشـ ـ ــة التي تلت للفر أبرز متكلمان قور البرلماعات وسـ ـ ــائر الهةئات التشـ ـ ــر عية الوطنية في

منع الفس ــاق كمون ــو يس ــتحق مز دا من انهتمام .وأش ــار أحد المتكلمةن أيض ــا الم ال رار  14/8ال

طل

فيي

المؤتمر الم الفر ق العامل اقراج ه ا المون ـ ـ ــو في اجتماعي الثاعي عش ـ ـ ــر وقعوة انتحاق البرلماعي الدولي الم
المشاركة في حل ة ع اش موانيعية حول ه ا المونو .

-52

العامل.
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-53

واقترح أحد المتكلمةن أن تدرج ن ــمن موان ــيع المناقش ــة لدى الفر ق العامل مس ـ لة الدرود المس ــتفاقة

-54

واقترح أحد المتكلمةن أن تدرج نـمن موانـيع المناقشـة لدى الفر ق العامل مسـ لة منع الرشـوة الداخلية

-55

واقترح أحد المتكلمةن أن تدرج نــمن موانــيع المناقشــة لدى الفر ق العامل مسـ لة تنفة الماقة  12من

من جهوق منع الفساق أبنا حانت الطوارا.

واألجنبيةر مع التركةز علم منع التماد الرشوة.

انتفاقيةر مع التركةز علم خبرة الدول األطراف في العمل مع ال طا الخاص علم منع الرشـ ـ ـ ـ ــوة .وشـ ـ ـ ـ ــدق علم

أهمية اش ـراك ممثلي ال طا الخاص في تلف المناقشــة من أجل انطال علم خبراتهم في انمتثال لألحكام لات

الصلة من تشر عات مكافحة الفساق في بلداعهم.
-56

واقترح أحد المتكلمةن أن تدرج نـ ـ ـ ـ ــمن موانـ ـ ـ ـ ــيع المناقشـ ـ ـ ـ ــة لدى الفر ق العامل مس ـ ـ ـ ـ ـ لة ت ةيم فعالية

-57

واقترح أحد المتكلمةن أن تدرج نـمن موانـيع المناقشـة لدى الفر ق العامل مسـ لة قياد الفسـاق وتنايم

-58

واقترحت احدى المتكلمات أن تدرج نـمن موانـيع المناقشـة لدى الفر ق العامل مسـ لة قور التعليم في

تشر عات وسياسات مكافحة الفساقر ما يشمل اشراك المجتمع في ه ا الش ن (الماقتان  5و.)13

العمل علم ت دير مخاطر .
مكافحة الفساق.
 -59ورحـ

الفرق العـامـل مـا تبـ لـي األمـاعـة من جهوق لـدعم الـدول األطراف في تنفةـ انتفـاقيـة في خض ـ ـ ـ ـ ـ ــم جـائحـة

"كوفةد"19-ر وخصـوصـا فيما يتعلق عشـطة الوقايةر وطل الم مكت المخدرات والجرمة أن يواصـل ت ديم المسـاعدة
الت نيةر عند طلبهار وأن يركز في الوقت عفس ــي علم س ــالمة المس ــتفةدينر وللف التنس ــةق مع الجهات الثنائية والمتعدقة

األطراف التي توفر المساعدة الت نية.

 -60وعو الفر ق العـامـل مـا أحرزتـي الـدول األطراف من ت ـدمم في مجـال تعز ز قـدرات أجهزة مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر
وشدق علم نرورة استمرار تلف الجهوق ومساعدة الدول األطراف علم التنل

علم الصعوحات لات الصلة.

 -61وش ــجع الفر ق العامل الدول األطراف علم أن تعطي األولو ة لمس ـ لة تد يم قدرات أجهزة مكافحة الفس ــاق

وأن تـدعم كـل منهـا األخرى في العمـل علم ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وتنفةـ مبـاقرات من هـ ا ال بةـل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـل مختلفـةر مثـل تبـاقل

الممارس ــات ي
الجةدة والتجارب المكتس ــبة في ه ا الش ـ نر وحخاص ــة في ن ــو ما يبل عني من تحديات واحتياجات

مطلوحة من المساعدة الت نية.
 -62وطل

الفر ق العامل الم المكت

أن يواصــل جهوق لجمع المعلومات عن الممارســات الجةدة التي تتبعها

الدول فيما يتعلق بتنفة الماقة  6من انتفاقيةر وأن ي ومر رهنا بتوافر موارق خارجة عن المةزاعيةر مواصـ ــلة ت ديم

المس ـ ـ ــاعدة الت نية الم الدول األطراف من أجل تعز ز فعالية أجهزتها المعنية مكافحة الفس ـ ـ ــاق .وأوص ـ ـ ــم الفر ق
العامل المؤتمر اعتماق خطة عمل متعدقة السـ ــنوات للفر قر مع التسـ ــليم إمكاعية ال يام نح ا إنـ ــافة موانـ ــيع

أخرى للمناقشة الم جدول أعمال الفر ق أو تعديل الموانيع الم ترحة.

 -63وأوص ــم الفر ق العامل الدول األطراف ن تُطلع األماعة علم معلومات ان ــافية عن أعش ــطتها ومباقراتها
وشراكاتها المستخدمة في تنفة ال رار  8/8المعنون "متا عة اعالن مراكش ش ن منع الفساق".
 -64وشدق الفر ق العامل علم نرورة توافر تمو ل كاف يمكن التنبؤ ي لكي يتمكن المكت
المساعدة الت نية المتعل ة منع الفساق علم كل من الصعةد الوطني واإلقليمي والعالمي.

V.20-04804

من مواصلة ت ديم

9/10

CAC/COSP/WG.4/2020/5

 -65وش ــدق الفر ق العامل علم ن ــرورة أن تؤكد الدول األطراف وقوائر الماعحةن علم الس ـوا من جديد التزامهما
منع الفس ــاق مختلم الس ــبلر ما في للف ت ديم مس ــاهمات خارجة عن المةزاعية الم المكت

ومخصصة شرو ميسرة.

تكون متعدقة الس ــنوات

خامسا -اعتماد التقرير
 -66اعتمد الفر ق العامل ت ر ر عن أعمال اجتماعي الحاق عشــر في  16أيلول/ســبتمبر  2020اســتخدام اج ار
المواف ة الصامتة.
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