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األمــم المتحـدة

مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد

Distr.: General
5 July 2021
Arabic
Original: English

تقرير عن اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع
الفساد المعقود في فيينا ،من  16إلى  18حزيران/يونيه 2021
ِّ
مقدمة
أول-
قرر مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاقر في قرار 2/3ر أن ينشـ ـ ــا فر ا
-1
َّ
عامال حكوميًّا قوليًّا مفتوح العضـ ــو ة َّ
مؤقتا تية ت دلم المشـ ــورة تلر المؤتمر ومسـ ــاعدتل في تنفمس الو لة المسـ ــندة
تليل فيما يتعلق منع الفساق.
-2

وقرر المؤتمر أن لضطلع الفر ق العامل المهام التالية:
َّ
(أ)

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

(ب)

تيسمر تباقل المعلومات والخبرات بمن الدول فيما يتعلق التدابمر والممارسات الوقائية؛

(ج)

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

(ق)

مساعدة المؤتمر علر تشجيع التعاون بمن جميع أصحاب المصلحة وقطاعات المجتمع تية

منع الفساق.
-3

المؤتمرر في قرار 8/8ر ـالجهوق المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة التي يبـسلهـا الفر ق العـامـل الحكومي الـدولي المفتوح

ورحـ

العض ــو ة المعني منع الفس ــاق في تيس ــمر تباقل المعلومات بمن الدول األطرافر وش ــدق علر أةمية ا س ــتنتاجات
والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقرة عن الفر ق العـامـل في اجتمـاتيـل اللـسين ع ـدةمـا في فممنـا في الفترتمن من  5تلر 7

أيلول/سبتمبر  2018ومن  4تلر  6أيلول/سبتمبر .2019
-4

وفي ال رار نفسـ ــلر طل

المؤتمر تلر الدول األطراف أن تواصـ ــل تباقل المعلومات فيما بمنهار وطل

تلر

قوليار وذلك القيام أمور منها
األمانةر رةنا بتوافر موارق من خارج الممزانيةر أن تواصــل عملها صــفتها مرصــدا ًّ
تحديث الموقع الشبكي المواضيعي للفر ق العامل إقراج المعلومات ذات الصلة فيل.

-5

وطل

المؤتمرر في قرار 1/6ر تلر األمانة أن تنظم جداول األعمال المؤقتة للهمئات الفرتية التي أنشأةا

المؤتمر حمث تتجن

-6

وطل

تكرار المناقشاتر مع مراعاة الو لات المسندة تلر تلك الهمئات.

المؤتمر في قرار  13/8تلر الفر ق العامل أن يدرج موضـ ـ ـ ـ ــور تعز ز قور األجهزة العليا للرقا ة

المالية والمحاسبة في منع الفساق ومكافحتل كموضور للمناقشة في اجتماعاتل الم بلة.
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وطل

المؤتمرر في قرار 14/8ر تلر الفر ق العامل أن يدرج موضـ ــور قور البرلمانات وسـ ــائر الهمئات

التشر عية في تعز ز تنفمس ا تفاقية كموضور للمناقشة في اجتماعل الثاني عشر.

وتماشيا مع ةسين ال رار نر ُحدق موضوعا المناقشة التاليان لالجتمار الثاني عشر للفر ق العامل" :قور
-8
األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة في منع الفساق ومكافحتل" و"قور البرلمانات وسائر الهمئات التشر عية في
تعز ز تنفمس ا تفاقية".

ثانيا -تنظيم الجتماع
ألف -افتتاح الجتماع
-9

ع د الفر ق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضو ة المعني منع الفساق اجتماعل الثاني عشر في فممنار

في الفترة من  16تلر  18حز ران/يونيل 2021ر وتض ـ ـ ـ ـ ــمن ا جتمار أربع جلس ـ ـ ـ ـ ــات ع دت ا ش ـ ـ ـ ـ ــت ار مع فر ق

استعراض التنفمس في  16و 17و 18حز ران/يونيل.
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وع د الفر ق العامل ست جلسات برئاسة حارب سعمد العميمي (اإلمارات العربية المتحدة)ر رئيس المؤتمر
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ونظر الفر ق العاملر ا شت ار مع فر ق استعراض التنفمسر في البند  2من جدول أعمال.
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وأشـار الرئيس لد افتتاح ا جتمار تلر ال رار  8/8المعنون "متا عة تعالن مراكش شـأن منع الفسـاق"ر

في قورتل الثامنة.

السي رح

فيل المؤتمر الجهوق التي يبسلها الفر ق العامل لتيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر تباقل المعلومات فيما بمن الدول األطرافر

وشـدق فيل علر أةمية ا سـتنتاجات والتوصـيات الصـاقرة عن الفر ق العامل في اجتماتيل اللسين ع دةما في فممنا

في الفترتمن من  5تلر  7أيلول/س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  2018ومن  4تلر  6أيلول/س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر 2019ر وقرر أن لع د الفر ق

العامل اجتماعمن علر األقل قبل انع اق قورة المؤتمر التاسـعة .وأشـار الرئيس ألضـا تلر قرار المؤتمر  2/3السي

كان المؤتمر قد أنشأ الفر ق موجبل وحدق مهامل.

باء -إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
-13

أقر الفر ُق العاملر في  16حز ران/يونيل 2021ر جدول األعمال التالي:
َّ
-1

المسائل التنظيمية:

(أ)

افتتاح ا جتمار؛

(ب)

تقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.

-2

تنفمس ق اررات المؤتمر ذات الصلة:
(أ)

() 1

الممارسات الجمدة والمباقرات في مجال منع الفساق:
’‘1

مناقش ـ ــة مواض ـ ــيعية ش ـ ــأن قور البرلمانات وس ـ ــائر الهمئات التش ـ ــر عية في

تعز ز تنفمس ا تفاقية؛

__________
( )1ال رار 3/8ر المعنون "تعز ز النزاةة في ال طار العام لد الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساق"؛ وال رار 7/8ر المعنون "تعزز

فعالية ةمئات مكافحة الفساق في التصدي للفساق"؛ وال رار 8/8ر المعنون "متا عة تعالن مراكش شأن منع الفساق"؛ وال رار 10/8ر المعنون "قياس
الفساق"؛ وال رار 11/8ر المعنون "تعز ز تنفمس اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساق في الدول الجزرة الصغمرة النامية"؛ وال رار 12/8ر المعنون

"منع الفساق ومكافحتل من حمث عالقتل الجرائم التي تؤثر علر البمئة"؛ وال رار 13/8ر المعنون "تعالن أبوظبي شأن تعز ز التعاون بمن األجهزة
العليا المعنية مراجعة الحسا ات وةمئات مكافحة الفساق علر منع الفساق ومكافحتل مز د من الفعالية".
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’‘2
(ب)

مناقش ــة مواض ــيعية ش ــأن قور األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاس ــبة في

منع الفساق ومكافحتل؛

توصيات أخر .

-3

األولو ات في المست بل.

-4

اعتماق الت ر ر.

جيم -الحضور
-14

حضـ ـ ـ ــر ا جتمار ممثلو الدول التالية األطراف في ا تفاقية :ا تحاق الروسـ ـ ـ ــير أذربيجانر األرجنتمنر

األرقنر أرممنيار تسـ ـ ـ ــبانيار أسـ ـ ـ ــتراليار تس ـ ـ ـ ـرائملر أفغانسـ ـ ـ ــتانر تكواقورر ألبانيار ألمانيار اإلمارات العربية المتحدةر
تندونيسـ ـ ـ ـ ـ ــيار أنغو ر أوروغواير أوكرانيار تيران (جمهور ة-اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمية)ر أيرلندار تلطاليار اراغواير اكسـ ـ ـ ـ ـ ــتانر

البحر نر البراز لر البرتغالر بروني قار السـ ـ ـ ــالمر بلغار ار بنغالقلشر بنمار بوتسـ ـ ـ ـوانار بوركمنا فاسـ ـ ـ ــور البوسـ ـ ـ ــنة
والهرس ـ ـ ــكر بولندار بوليفيا (قولة-المتعدقة ال وميات)ر بمالروسر تايلندر تركيار تش ـ ـ ــيكيار تونسر تيمور-ليش ـ ـ ــتير

الجزائرر الجمهور ـة الـدوممنيكيـةر جمهور ـة كور ـار جمهور ـة مولـدوفـار جنوب أفر قيـار جورجيـار قولـة فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطمنر

رومانيار زمبابوير السلفاقورر سلوفاكيار سلوفمنيار سنغافورةر السنغالر السوقانر سو س ارر شملير صربيار الصمنر

العراقر عمانر غابونر غواتيما ر غمنيا ا سـتوائيةر فرنسـار الفلبمنر فنزو ال (جمهور ة–البوليفار ة)ر فنلندار فممت
نامر قطرر كمبوقلار كندار كوبار كوت قلفوارر كوسـتار كار كولومبيار الكو تر كمنيار لمبيار لمتوانيار مالطةر مالير

مالمز ار مدغشـ ـ ـ رر مص ـ ــرر المغربر المكس ـ ــيكر مالوير المملكة العربية الس ـ ــعوقلةر منغوليار ميانمارر النرو جر
النمسار النيجرر نيجمر ار نيكاراغوار الهندر ةندوراسر الو لات المتحدة األمر كيةر اليا انر اليمنر المونان.
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ومِّثل في الدورة ا تحاق األوروبير وةو َّ
منظمة تكامل اقتصاقي تقليمية طرف في ا تفاقية.
ُ
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ومثلت في الدورة ألضا اللجنة ا قتصاقلة ألمر كا الالتمنية ومنط ة البحر الكار بي.

قرر المؤتمر أنــل لجوز قعوة المنظمــات الحكوميــة الــدوليــةر
 -17ووف ــا لل ــاعــدة  2من قرار المؤتمر 5/4ر َّ
ِّ
ووحدات األمانة العامةر وةمئات األمم المتحدة وص ــناقل ها وبرامجهار والوكا ت المتخص ـص ــة وس ــائر مؤس ـس ــات

منظومــة األمم المتحــدةر والمعــاةــد التــا عــة لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكــة برنــامج األمم المتحــدة لمنع الجر مــة والعــدالــة الجنــائيــة تلر

المشاركة في قورات فر ق استعراض التنفمس.

 -18ومِّثل مراقبمن ما يلي من ةمئات األمم المتحدة وص ــناقل ها وبرامجهار والوكا ت المتخ ِّ
صـ ـص ــة وس ــائر
ُ
مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات منظومة األمم المتحدةر ومعاةد شـ ـ ــبكة برنامج األمم المتحدة لمنع الجر مة والعدالة الجنائية :برنامج
األمم المتحـدة اإلنمـائير وبرنـامج األغـسلـة العـالمير ومنظمـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة العـالميـةر ومعهـد األمم المتحـدة األقـاليمي

لبحوث الجر مة والعدالةر والمعهد الكوري لعلم الجر مة.

ومِّثلت مراقبمن المنظمات الحكومية الدولية التالية :المنظمة ا سـ ــتشـ ــار ة ال انونية األسـ ــمو ة األفر قيةر
-19
ُ
والمركز اإلقليمي للمعلومات والتنس ـ ـ ـ ـ ــمق في ،س ـ ـ ـ ـ ــيا الوس ـ ـ ـ ـ ــطرر ومجلس التعاون لدول الخليج العربيةر والجماعة

ا قتصـ ــاقلة لدول غرب أفر قيار وقيوان المحاسـ ــبة األوروبي ( اسـ ـ م المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقا ة المالية

والمحاسـ ــبة)ر واألكاقلمية الدولية لمكافحة الفسـ ــاقر والمنظمة الدولية للشـ ــرطة الجنائية (اإلنتربول)ر وجامعة الدول
العربيةر ومنظمة األمن والتعاون في أوروبار ومنظمة التعاون اإلسـالمير والمركز اإلقليمي لألسـلحة الصـغمرة في

منط ة البحمرات الكبر وال رن األفر ي والدول المتاخمةر ومنظمة الجمار العالمية.
-20
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ومثلت منظمة فرسان مالطة المست لةر وةي كيان لدلل مكت مراق قائم في م ر األمم المتحدة.
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ثالثا -تنفيذ ق اررات المؤتمر ذات الصلة
ألف -الممارسات الجيدة والمبادرات في مجال منع الفساد :مناقشة مواضيعية بشأن دور
البرلمانات وسائر الهيئات التشريعية في تعزيز تنفيذ التفاقية

-21

قـدَّم الرئيس عرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمهمـدلـا للبنـد ( 2أ) ’ ‘1من جـدول األعمـال المتعلق بـدور البرلمـانـات وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر

الهمئات التشــر عية في تعز ز تنفمس ا تفاقية وقعا المشــاركمن تلر ت دلم مالحظاتهم وتعلي اتهم في أع اب العرض

ا ستهاللي السي قدمل ممثل األمانة.
-22

وقدم ممثل لألمانة ورقة المعلومات األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــية المتعل ة بدور البرلمانات الوطنية وس ـ ـ ـ ـ ـ ــائر الهمئات

التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عيـة في تعز ز تنفمـس ا تفـاقيـة ( .)CAC/COSP/WG.4/2021/2وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر الـدول األطراف التي قـدمـت

معلومات قبل ا جتمارر تذ شــكلت تلك المعلومات أســاســا لتلك الوثي ة .وقد أبرزت الرقوق التي تل تها األمانة أن
طائفة واســعة من النهج والتدابمر اتبعت واتخست لتعز ز وقعم قور البرلمانات الوطنية وســائر الهمئات التشــر عية

وتعز ز قدراتها .وشـ ـ ــملت التدابمر والمباقرات التي تكرر ذكرةا من جان

الدول األطراف اعتماق تشـ ـ ــر عات لدعم

ش ـ ـ ـ ــفافية الممزانيةر وض ـ ـ ـ ــمان المس ـ ـ ـ ــا لة في تقارة األموال العموميةر وتعز ز وظيفتي ا س ـ ـ ـ ــتعراض والرقا ة التي

تضــطلع بها البرلمانات الوطنية وســائر الهمئات التشــر عية .كما أبلغت الدول األطراف عن وضــع وتنفمس مباقرات
"البرلمان المفتوح"ر واعتماق مدونات سـ ــلو وأخالقيات مصـ ــممة خصـ ــيصـ ــا لفائدة أعضـ ــا البرلمانات وموظفمها.

وأخمرار أشـ ـ ـ ـ ـ ــار الممثل تلر أن العديد من الدول األطراف سـ ـ ـ ـ ـ ــلمتر في رقوقةار أةمية المشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في المنابر

اإلقليمية واألقاليمية وغمرةا من أشكال التعاون من أجل تباقل الممارسات والخبرات الجمدة.
-23

وذكر مناظر من المونان أن البرلماناتر في النظم الدلم راطيةر ةي المؤس ـســات الرئيســية التي تعبر عن

تراقة الش ـ ــع ؛ ولسلكر ينبغي أن تض ـ ــطلع بدور مركزي في مكافحة الفس ـ ــاق من خالل وظائفها التمثملية والتش ـ ــر عية
والرقابية .وفيما يتعلق بوظائف البرلمان التمثمليةر حظ المناظر أن أعضــا البرلمان لحاســبون أمام الناخبمن شــأن

التص ـ ــدي للفس ـ ــاق ومكافحتل .وذكر أنلر لكي لمثل أعض ـ ــا البرلمان مص ـ ــالع ناخبمهم علر أفض ـ ــل وجلر ينبغي أن
لشــاركوا في حوار بنا مع منظمات المجتمع المدني ووســائع اإلعالمر من أجل ا ســتعالم عن وضــع ال وانمن التي
تخدم احتياجاتهم علر أفضـل وجل واإلسـهام في وضـعها .وفيما يتعلق الوظائف التشـر عية للبرلمانر أشـار المناظر
تلر أةمية س ـ ــن تش ـ ــر عات للتص ـ ــدي للفس ـ ــاق وا حتيال وغس ـ ــل األموال .وأش ـ ــار تلر تنش ـ ــا الهمئة الوطنية المونانية

للشـ ــفافيةر موج ال انونر بوصـ ــفها ةمئة مسـ ــت لة تضـ ــطلع بو لة لمكافحة الفسـ ــاقر ومسـ ــؤولية تعز ز الحكم الرشـ ــمد
والنزاةة في ال طاعمن العام والخاص .وسـ ــلع الضـ ــو علر أةمية تش ـ ـ ار المواطنمن في وضـ ــع ال وانمنر واسـ ــتشـ ــهد
اإلطار ال انوني المونانير السي ينص علر تج ار مشـاورات مع الجمهور شـأن مشـار ع ال وانمن .كما أبرز المناظر

أةمية وظيفة الرقا ة البرلمانية في مس ـ ــا لة الس ـ ــلطة التنفمسلة ش ـ ــأن أعمالها ونف اتها .وأض ـ ــاف أن اللجان البرلمانية

المتخصـ ـ ـصـ ـ ــةر في المونانر تضـ ـ ــطلع الوظيفة الرقابية .و تعمن علر أعضـ ـ ــا البرلمانر من أجل أقا مهامهمر أن

يلتزموا أعلر معايمر النزاةة من أجل تلبية توقعات المجتمع المحلي والحفاظ علر ث ة المواطنمن في المؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات

العمومية .وأكد المناظر أن قور البرلمانات الوطنية في ســن قوانمن لمكافحة الفســاق لشــكل جز ا

خطة التنمية المستدامة لعام  2030والتعافي من جائحة مرض فمروس كورونا (كوفمد.)19-
-24

يتج أز من تح مق

وأبرزت مناظرة من تندونيسـ ـ ـ ـ ــيا أن تعبئة وتوز ع مجموعات كبمرة من حزم اإلغاثة من أجل التصـ ـ ـ ـ ــدي

لجائحة كوفمد 19-قد زاقا من مخاطر الفســاق علر الصــعمد العالمي .وقعت تلر تعز ز التعاون الدولي من أجل
ض ـ ــمان أن لكون منع الفس ـ ــاق جز ا

يتج أز من الجهوق العالمية والوطنية المبسولة لتح مق التعافي من الجائحة.

وأشـ ــارت المناظرة تلر أن صـ ــالحيات ومسـ ــؤوليات أعضـ ــا البرلمان مكرسـ ــة في الدسـ ــتورر السي يوفر األسـ ــاس

ال انوني للبرلمانممن لســن تشــر عات تهدف تلر منع الفســاق ومكافحتل .وأشــارت المناظرة تلر عدة صــكو قانونية
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وتدابمر أخر اعتمدةا مجلس النواب اإلندونيســي بهدف تجر م الممارســات الفاســدة وتعز ز أجهزة مكافحة الفســاق

وتنفمس أحكام أخر من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاق .وتش ـ ـ ـ ــمل ةس التدابمر مش ـ ـ ـ ــرور قانون مص ـ ـ ـ ــاقرة

الموجوقاتر ومش ــرور قانون تعديل قانون ال ض ــا علر أعمال الفس ــاقر وتعديل قانون حمالة الش ــهوق والض ــحالار
من أجل تعز ز حمالة األشـخاص المبلغمن من أي شـكل من أشـكال ا نت ام .وفيما يتعلق الوظائف الرقابية التي

لض ــطلع بها البرلمانر أش ــارت المناظرة تلر تنش ــا لجنة الحس ــا ات العمومية ومركز الد ارس ــات المعني مس ــا لة

ال طار العامر وكالةما يهدف تلر توفمر الخبرة ألعض ــا البرلمان لض ــمان قدر أكبر من الش ــفافية والمس ــا لة في

تقارة األموال العمومية .وس ــلطت المناظرة الض ــو علر ز اقة مشـ ـ اركة المجتمع المدني من خالل مباقرة البرلمان

المفتوح إندونيس ـ ــيا في عام  .2018وش ـ ــدقت علر أةمية التعاون بمن البرلمانات والش ـ ــبكات التش ـ ــر عية الدوليةر
مثل ا تحاق البرلماني الدولير والمنظمة العالمية للبرلمانممن المناةضـ ـ ـ ـ ـ ــمن للفسـ ـ ـ ـ ـ ــاقر وفرعها اإلقليمير وبرلماني

جنوب شـ ــرق ،سـ ــيا المناةضـ ــمن للفسـ ــاق .وأخمرار أشـ ــارت المناظرة تلر ضـ ــرورة أن تشـ ــر الحكومات البرلمانات

وسائر الهمئات التشر عية شكل أكبر في ا ستعراضات ال طر ة التي تنجز في تطار ،لية استعراض تنفمس اتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الفساق.
-25

وشـدق مناظر من البوسـنة والهرسـك علر قور البرلمانات في كفالة وضـع تطار قانوني قوي لمنع الفسـاق

ومكافحتل .وكرر المناظر أن جائحة كوفمد 19-فاقمت أوجل الض ـ ــعف أمام الفس ـ ــاقر و س ـ ــيما فيما يتعلق بتل ي
وإقارة الموارق المتل اة من الجهات المانحة الدوليةر والموارق التي عبئت لتعو ض الخسـائر في مناصـ

الشـغل أو

لشـ ـ ار سـ ــلع وخدمات الطوار في ال طار الصـ ــحي .وأشـ ــار تلر أن مفتاح األقا السـ ــليم للوظائف البرلمانية ةو
تحديد حا ت تضـ ــارب المصـ ــالع ومنعها .وأشـ ــار المناظر تلر أن تدر

النزاةة في تطار العملية التش ــر عية تمثل جوان

البرلمانممن والتدابمر الرامية تلر تعز ز

أس ــاس ــية في اس ــت ارتيجية مكافحة الفس ــاق في البوس ــنة والهرس ــكر

مضيفا أن ةنا حاجةر مع ذلكر تلر المز د من العمل من أجل تح مق أةداف ا ستراتيجية.
-26

وفي المناقش ـ ـ ــة التي تلت ذلكر طرح أحد المتكلممن سـ ـ ـ ـؤا

ش ـ ـ ــأن التحدلات المتعل ة بتوتية أعض ـ ـ ــا

البرلمان بنتائج ا سـتع ارضـات الناشـئة عن ،لية اسـتعراض التنفمس وسـبل التصـدي لهس التحدلات .ورقا علر ذلكر

ش ـ ـ ـ ـ ــدق المناظر من المونان علر أةمية تعز ز فهم ا تفاقيةر وأش ـ ـ ـ ـ ــار تلر أن بلد لجري مش ـ ـ ـ ـ ــاورات مع البرلمان

ألغراض التوتية .وأشـ ـ ـ ــارت المناظرة من تندونيسـ ـ ـ ــيا تلر تنظيم قورات تدر بية لفائدة أعضـ ـ ـ ــا البرلمان من أجل

عرض التوصيات الصاقرة في تطار ا ستعراض الخاص ببلدةا.
-27

وأكد المتكلمون من جديد علر الدور الهام السي تؤقلل البرلمانات والبرلمانمون في منع الفساق ومكافحتل

وفي التنفمس التام ألحكام ا تفاقية .واعتبرت الوظيفة التشـ ــر عية التي تؤقيها الجمعيات البرلمانية أسـ ــاسـ ــية لتعز ز

التعاون الدولير وتعز ز اسـ ـ ـ ـ ــترقاق الموجوقاتر وإنشـ ـ ـ ـ ــا ةمئات لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاقر وتيسـ ـ ـ ـ ــمر الرقمنة واسـ ـ ـ ـ ــتخدام
التكنولوجيا في عمليات الش ـ ـ ار ونظم تقرار السمة المالية .وأش ـ ــمر تلر أن المنص ـ ــات اإللكترونية التي طورت من

أجل تيسـ ــمر اإلبالم األمن والسـ ــري من جان

المبلغمن والشـ ــهوق عن الفسـ ــاق المحتمل قد زاقت من عدق الت ار ر

ونوعمتها مع توفمر حمالة أكثر فعالية لألشخاص المبلغمن.

-28

وأكد أحد المتكلممن أن تحد الوظائف الرئيسية للبرلمانات وسائر الجمعيات التشر عية ةي سن تشر عات

مبسطة تهدف تلر مكافحة الفساق.

 -29و حظ المتكلمون أن التدابمر الرامية تلر تعز ز نزاةة ومسـ ــا لة أعضـ ــا البرلمان ةي أمور ةامة ترمي
تلر ض ـ ـ ـ ـ ــمان أن تكون البرلمانات مجهزة تجهم از جمدا لم ِّكنها من القيام بدورةا .وفي ةسا الص ـ ـ ـ ـ ــدقر أش ـ ـ ـ ـ ــار أحد
المتكلممن تلر مدونات س ـ ـ ــلو خاص ـ ـ ــة موجهة للبرلمانممن علر أن تس ـ ـ ــتكملها لجان األخالقيات المس ـ ـ ــؤولة عن

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان ا متثــال لهــس المــدونــات .وقعــا أحــد المتكلممن تلر اتخــاذ تج ار ات لز ــاقة وعي البرلمــانممن ــا تفــاقيـة
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وم تضـياتها وبللية اسـتعراض التنفمسر فضـال عن الصـكو الدولية األخر الرامية تلر مكافحة الفسـاق والمنظمات

الدولية ذات الصلة.
-30

وأش ـ ـ ـ ـ ــار عض المتكلممن تلر أةمية وجوق نظام خاص إق اررات السمة المالية النس ـ ـ ـ ـ ــبة للبرلمانممن من

أجل منع تضارب المصالع وضمان المسا لة .وأشمر تلر أن ةسا النظام لمكن أن لشر ةمئات أو لجانا مكرسة
قاخل البرلمانات لضمان الرقا ة علر أعضائها ومسا لتهمر ما لشمل فرض الج از اتر عند ا قتضا .

-31

وأكد المتكلمون من جديد أةمية التعاون الدولي واإلقليمير و ســيما من خالل المنتدلات المشــتركة بمن

البرلمانات في تباقل الممارسـ ـ ـ ــات الجمدة والخبرات .وشـ ـ ـ ــدق أحد المتكلممن علر أةمية الحوار بمن البرلمانات في

تعز ز مكافحة الفساقر
-32

سيما في مجال استرقاق الموجوقات وإعاقتها طر ة سر عة

تعترضها أي عوائق.

وش ـ ـ ـ ـ ــدق المتكلمون علر أةمية اتخاذ تدابمر لز اقة مش ـ ـ ـ ـ ــاركة المجتمع المدني والش ـ ـ ـ ـ ــفافية في العمليات

التشـ ـ ــر عية وتعز ز الوصـ ـ ــول تلر المعلومات المتعل ة مشـ ـ ــار ع ال وانمن من أجل ضـ ـ ــمان اتبار نهج شـ ـ ــامل ت از

اعتماق وتنفمس التشــر عات الخاصــة مكافحة الفســاق .وأشــار أحد المتكلممن تلر أن الشــفافية لمكن أن تتح ق علر

نحو أفضل من خالل تحديد أةداف العملية التشر عية بوضوح وكيفية مساةمة المجتمع المدني فمهار ومن خالل

ع د ا جتماعات وجلسات ا ستمار البرلمانية طر ة علنية.
-33

وتحدث عض المتكلممن التفص ـ ــمل عن الوظيفة الرقابية التي ت وم بها البرلماناتر و أروا أنها أس ـ ــاس ـ ــية

لمحاس ـ ــبة الفرور التنفمسلةر و س ـ ــيما فيما يتعلق إقارة األموال والنف ات العمومية .وش ـ ــدق أحد المتكلممن علر أن

البرلمانات ســتســتفمد من ع د ش ـراكات مع ةمئات ولجان مكافحة الفســاق واألجهزة العليا للرقا ة والمحاســبةر وذلك

من أجل ا ضــطالر بوظيفة الرقا ة علر نحو أكثر فعالية .وأضــاف أن الرقا ة البرلمانية ينبغي أن تعالج الفســاق

المحتمل في ال طاعمن العام والخاص وفي تقارة الشـ ـ ــركات والمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات العمومية التي تعمل في ا قتصـ ـ ــاقات

ال ائمة علر الن د األساس.

باء -الممارسات الجيدة والمبادرات في مجال منع الفساد :مناقشة مواضيعية بشأن دور األجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة في منع الفساد ومكافحته

 -34قدَّم الرئيس عرضا تمهمدلا للبند ( 2أ) ’‘2ر من جدول األعمال شأن قور األجهزة العليا للرقا ة المالية
والمحاسبة في منع الفساق ومكافحتلر وقعا المشاركمن تلر اإلق

ا ستهاللي السي قدمل ممثل لألمانة وحل ة الن اش.

مالحظاتهم وتعلي اتهم في أع اب العرض

 -35وعرض ممثل لألمانة ورقة المعلومات األساسية شأن قور األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة في منع

الفساق ومكافحتل ( .)CAC/COSP/WG.4/2021/3وشكر الدول األطراف التي قدمت معلومات شكلت األساس
لتلك الوثي ة .وأكد أن الت ار ر الم دمة من الدول األطراف تعرض طائفة واسعة من المباقرات واإلج ار ات

والممارسات المضطلع بها علر الصعد العالمي واإلقليمي والوطني من أجل تعز ز وتدتيم قور األجهزة العليا

للرقا ة المالية والمحاسبة وقدراتها .وسلع الممثل الضو ألضا علر أن التدابمر والمباقرات التي تكرر ذكرةا من
جان

الدول األطراف تتعلق بتعز ز است اللية األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة واستخدام تكنولوجيات

المعلومات وا تصا ت .و حظ الممثل أن الدول األطراف اعترفت في ت ار رةا أةمية التعاون بمن األجهزة العليا
للرقا ة المالية والمحاسبة وةمئات مكافحة الفساق.

 -36وشدقت ِّ
مناظرة في حل ة الن اش من شملي علر ضرورة تعميم مكافحة الفساق في كل وظيفة من وظائف

اإلقارة العمومية .وأكدت علر أةمية تكنولوجيات المعلومات وا تصا ت لمنع الفساق وتعز ز النزاةة والمسا لة
والشفافية واإلقارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية .وشدقت المناظرة علر أةمية البالغات الم دمة
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من عامة الناس لتعز ز ث ة الجمهور والحوكمة الرشمدة وسياقة ال انون .وأشارت تلر أن الجهوق المبسولة لتعز ز
الشفافية ومسا لة اإلقارات العمومية أمر الغ األةمية إلعال معايمر النزاةة خالل جائحة كوفمد.19-

 -37وأبرزت مناظرة من المغرب قور قيوان مراجعة الحسا ات في ضمان اإلقارة السليمة للشؤون المالية العمومية.

وأوضحت كيف تسهم اختصاصات الديوان في منع الفساق وا حتيال من خالل تعز ز الشفافية ومسا لة الهمئات

وتعتبر است اللية قيوان مراجعة الحسا ات شرطا مسب ا ألقا مهامل
الحكومية والمشار ع العمومية واألحزاب السياسيةُ .
علر نحو صحيع .وأوضحت المناظرة كسلك أن قيوان مراجعة الحسا ات لل سلطة توقيع الج از ات علر الموظفمن
العمومممن عن أي انتهاكات ل واعد الممزانية وال واعد المالية والمحاسبية وتشر عات اإلفصاح عن الموجوقات.

 -38وأشارت مناظرة من ا تحاق الروسي تلر اعتماق تعالن موسكو من جان

المؤتمر الدولي الثالث والعشر ن

لألجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبةر السي ع د في موسكو في الفترة من  25تلر  27أيلول/سبتمبر .2019
وفي اإلعالنر استبمنت فرص لتحسمن عملية مراجعة الحسا ات تية تعز ز المز د من الشفافية في ال طار العامر

وف ا تفاقية مكافحة الفساق .وشدقت المناظرة علر أن المؤسسة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة في ا تحاق
الروسي تشتر في العمل مع الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني ووكا ت تنفاذ ال انون .وأحاطت الفر ق العامل

علما الصكو والنهج التي تعتمدةا المؤسسة العليا للرقا ة المالية والمحاسبةر مثل استخدام تكنولوجيات المعلومات

وا تصا تر والسكا ا صطناعير ومنهجية قائمة علر المخاطر تطبق في مرحلة مبكرة من عمليات مراجعة
الحسا اتر ومصفوفة للجرائم الرئيسية .وأشارت تلر أن المؤسسة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة تنشر ت ار رةا

ووسعت نطاق حضورةا علر وسائع التواصل ا جتماعي لتعز ز الشفافية .واختتمت المناظرة كلمتها
انتظام َّ

التأكمد مجدقا علر أةمية تزو د الموظفمن التثقيف والتدر

المالئممن.

 -39وأشارت مناظرة من اإلمارات العربية المتحدة تلر أن التدابمر الناجحة لمنع الفساق تشمل اإلبالم الفعال

عن األنشطة الحكوميةر واستخدام التكنولوجيات الجديدة لتحسمن العمليات في الحكومةر وتعز ز التعاون الوطني

والدولي .و حظت أن الو لة األساسية لألجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة ةي ضمان استخدام الموارق العمومية

استخداما فعا واقتصاقلا ما يتوافق مع ال واعد واألنظمة ال ائمة .وذكرت المناظرة أن ا ستخدام الموسع
لتكنولوجيات المعلومات وا تصا ت والتحلمالت المت دمة للبيانات لمكن أن ِّ
لحسنا اإلقارة الرشمدة والشفافية وفعالية
الضوا ع الداخليةر تحسمنا ملحوظا .وأكدت أن تعز ز التعاون بمن المنظمات الدولية واألجهزة العليا للرقا ة المالية
والمحاسبة وةمئات مكافحة الفساق أمر حاسم األةمية لمنع الفساق .وفي ةسا السياقر أشارت تلر توقيع اتفاق بمن

قيوان المحاسبة في قولة اإلمارات العربية المتحدة ومكت األمم المتحدة المعني المخدرات والجر مة شأن برنامج

تعالن أبوظبير بتمو ل من قولة اإلمارات العربية المتحدة مبلغ قدر  5,4ماليمن قو ر .و متد البرنامج لمدة
ثالث سنواتر و هدف تلر تعز ز تنفمس تعالن أبوظبي (قرار المؤتمر )13/8ر ما في ذلك تعز ز التعاون ما بمن

األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة وةمئات مكافحة الفساقر كما سيعزز المشرور التنفمس الفعال تفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الفساقر و سيما الف رة  2من الماقة 9ر شأن تقارة األموال العمومية .واختتمت كلمتها اإلشارة
تلر أن الدور الهام السي تضطلع ل األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة تأكد مجدقا في اإلعالن السياسي
السي اعتمدتل الدورة ا ستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساق.

 -40و حظت مناظرة من المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة أن جائحة كوفمد 19-زاقت
من خطر ا حتيال والفساق .وأكدت علر أةمية معايمر المنظمة في تعز ز فعالية األجهزة العليا للرقا ة المالية

والمحاسبة وحياقةا ونزاةتها واست اللمتها .وأحاطت الفر ق العامل علما األنشطة التي تضطلع بها أوساط
المشاركمن في المنظمة لتعز ز تنفمس ا تفاقيةر وشدقت علر أن األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة تحتاج تلر

،ليات وممارسات راسخة لضمان نزاةتها وامتثالها لمدونة األخالقيات الخاصة المنظمة .وأشارت المناظرة تلر

مسكرة التفاةم بمن المنظمة ومكت

األمم المتحدة المعني المخدرات والجر مة الموقعة في عام 2019ر وأوضحت

كيف لمكن لتلك الوثي ة التار خية وقرار المؤتمر 13/8ر وةو تعالن أبوظبي شأن تعز ز التعاون بمن األجهزة
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العليا للرقا ة المالية والمحاسبة وةمئات مكافحة الفساق علر منع الفساق ومكافحتل مز د من الفعاليةر أن لسهما

في التنفمس العالمي لالتفاقية .واختتمت كلمتها بت دلم معلومات عن األنشطة التي لضطلع بها قيوان مراجعة

الحسا ات في النمسا فيما يتعلق منع الفساق.

 -41وفي المناقشة التي تلت ذلكر تباقل المتكلمون معلومات عن كيفية تنفمس بلدانهم ل رار المؤتمر  13/8فيما

يتعلق بتعز ز التعاون بمن األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة وةمئات مكافحة الفساق علر منع الفساق ومكافحتل
مز د من الفعالية.

 -42وقدم المتكلمون معلومات عن هياكل أجهزتهم الوطنية العليا للرقا ة المالية والمحاسبة وأنشطتهار وعن
التدابمر التشر عية وغمرةا من التدابمر المتخسة مؤخ ار لتعز ز است اللها وفعالمتها.

 -43وأعطر متكلمون عديدون أمثلة علر وظيفة مراجعة الحسا ات التي ت وم بها األجهزة العليا للرقا ة المالية

والمحاسبةر مما أق تلر منع الفساق مز د من الفعاليةر وإلر كشف المخالفات أو فرض الج از ات وإحالة المخالفات

تلر أجهزة تنفاذ ال انون.

 -44وأكد عدة متكلممن علر قيمة التنسمق الوطني والدولي واإلقليمي؛ وأشار عض المتكلممن تلر الدور التنسي ي
السي تضطلع ل المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقا ة المالية العامة والمحاسبة وتنفمس ،لية ا ستعراض.

 -45وأبرز عض المتكلممن أةمية تتاحة وصول عامة الجمهور تلر مصاقر المعلومات والبيانات من أجل
ضمان الرقا ة والمسا لة الفعالتمن في تقارة الشؤون العمومية .وأكد أحد المتكلممن علر أةمية الشفافية في عمل

األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبةر األمر السي يتطل

نشر نتائج مراجعة الحسا ات.

 -46وشدق عض المتكلممن علر أةمية تكنولوجيات المعلومات وا تصا ت في عمل األجهزة العليا للرقا ة
المالية والمحاسبة واإلقارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية في سياق جائحة كوفمد.19-

 -47وأشار عدة متكلممن تلر أن تعز ز مشاركة األفراق والجماعات من خارج ال طار العام أولو ٌة من أولو ات
األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة في بلدانهم .وأحاط أحد المتكلممن الفر ق العامل علما أن المجتمع المدني
لشار في ت ميم تنفمس الخطة الوطنية لمكافحة الفساق.

 -48وقدم أحد المتكلممن معلومات عن التدابمر التي اتخستها المؤسسة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة في بلد لضمان
نزاةة الموظفمن .ووصف عملية تصالح أجر ت مؤخ ار بهدف تقارة مخاطر الفساق في عمليات ا شت ار الطارئة.

 -49وأفاق أحد المتكلممن أن المؤسسة العليا للرقا ة المالية والمحاسبة في بلد وضعت برامج تدر بية لكل من
مراجعي الحسا ات وموظفي الخدمة المدنية .وأكد أن المساعدة الت نية ضرور ة لتحسمن فعالية جهوق مكافحة

الفساق في بلد .

أمر أسـ ـ ــاس ـ ــي
 -50وأشـ ـ ــار عض المتكلممن تلر أن التلزر بمن وظيفة مراجعة الحسـ ـ ــا ات ووظيفة ال ضـ ـ ــا ٌ
لفعالية األجهزة العليا للرقا ة المالية والمحاس ـ ـ ـ ـ ــبة .وأوض ـ ـ ـ ـ ــحت تحد المتكلمات كيف أق عمل الجهاز األعلر
للرقا ة المالية والمحاسبة في بلدةا تلر استرقاق موجوقات مسروقة.

جيم -توصيات أخرى
 -51قدَّم الرئيس عرضا تمهمدلا للمناقشة في تطار البند ( 2ب) من جدول األعمال المتعلق التوصيات
األخر ر ووجل انتبا المشاركمن تلر الو لة المسندة تلر الفر ق العامل فيما يتعلق بت دلم المشورة تلر المؤتمر

ومساعدتل.
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 -52وعرض ممثل لألمانة ،خر المستجدات المتعل ة بتنفمس ق اررات المؤتمر ذات الصلةر مع التركمز علر منع
الفساقر وقدم تطاللة عامة علر األنشطة التي اضطلعت بها األمانة في الفترة من ،ذار/مارس  2020تلر ألار/مايو

2021ر ما لشمل الجوان

المتعل ة بتأثمر جائحة كوفمد 19-علر عملها.

 -53وخالل الفترة من ،ذار/مارس  2020تلر ألار/مايو 2021ر نفس المكت
علر الصعمد العالمي واإلقليمي والوطني .وواصل المكت

أنشطة متعدقة للمساعدة الت نية

عملل لتعز ز انضمام جميع قول العالم تلر ا تفاقيةر

وعملل اعتبار مرصدا قوليا .وقدمت األمانة المساعدة تلر الدول األطراف لتعز ز أطرةا المؤسسية وال انونية

لمكافحة الفساقر وتعز ز التعاون الدولي في مجال منع الفساقر وتعز ز النزاةة في مجال ا شت ار واإلقارة السليمة
لألموال العموميةر وتعز ز نزاةة السلطة ال ضائية والنيا ة العامةر ومنع الفساق في ال طاعمن الخاص والعامر

وتشجيع مشاركة المجتمع .وأولر الممثل اةتماما خاصا لعمل المكت

في المجا ت الناشئة مثل حمالة الر اضة

من الفساقر والتعليم في مجال مكافحة الفساقر والتصدي للفساق السي لسهل ارتكاب الجرائم التي لها تأثمر علر

البمئةر وت ميم البعد الجنساني للفساقر ومنع الفساق ومكافحتل في سياق جائحة كوفمد.19-

 -54وأعد المكت ألضا عدقا من المنتجات المعرفيةر منها منشور شأن تعلي ات كولومبو علر تعالن جاكرتا شأن
المباق

الالزمة لهمئات مكافحة الفساق ( Colombo Commentary on the Jakarta Statement on Principles

)for Anti-Corruption Agenciesر ومنشور عنوان "حالة النزاةة :قلمل لت ميم مخاطر الفساق في المؤسسات العمومية"ر
وقلمل للتفتيش شأن الفساق وا حتيال في مجال ا شت ار في و ازرة الزراعة والتنمية الر فية ( Guide on Inspecting

)for Procurement Corruption and Fraud in the Ministry of Agriculture and Rural Developmentر
ومنشور شأن معالجة األ عاق الجنسانية للفساق ( The Time is Now: Addressing the Gender Dimensions of

)Corruptionر ومنشور شأن نور الجنس والفساق في نيجمر ا ( )Gender and Corruption in Nigeriaوورقة
ترشاقلة عن المسا لة ومنع الفساق في تخصيص وتوز ع حزم تدابمر اإلن اذ ا قتصاقي في حا ت الطوار في سياق

جائحة كوفمد 19-وفي أع ابها ( Accountability and the prevention of corruption in the allocation and
distribution of emergency economic rescue packages in the context and aftermath of the COVID-

)19 pandemicر وم ال عن ا ستجا ة المالية لجائحة كوفمد 19-ومنع الفساقر وورقة سياسات عن ل احات كوفمد19-
ومخاطر الفساق تتعلق منع الفساق في صنع وتخصيص وتوز ع الل احات (COVID-19 vaccines and corruption

.)risks: preventing corruption in themanufacture, allocation and distribution of vaccine

 -55وعرض ممثل لألمانة النتائج األولية للبحث المتعلق بتنفمس قرار المؤتمر  .12/8وأشار تلر أن  28قولة
طرفا قدمت معلومات عن ةسا الموضورر وشدق علر أةمية منع ومكافحة الفساق المتعلق الجرائم التي تؤثر علر
البمئة .وتناول التفصمل نطاق البحث والنتائج األوليةر وقدم أمثلة عن مخططات الفساقر والتحدلات والحلولر

وأشار تلر أن األقبيات األكاقلمية والمعلومات المتعل ة موضور ال رار

تزال محدوقة .وبتية التوصل لفهم

وتحلمل أكثر شمو لخبرات الحكومات وجهوقةار شجعت الدول األطراف علر ت دلم مز د من المعلومات تلر
األمانة من خالل الرق علر ا ستبيان السي وزر علمها في نيسان/أبر ل  .2021وقد ُم ِّدق الموعد النهائي لت دلم
ةس الرقوق تلر  31تموز/يوليل  .2021ومن الم رر ت دلم الت ر ر النهائي عن البحثر السي يتضمن تحلمال متعم ا
للرقوقر في شكل ورقة اجتمار تلر المؤتمر في قورتل التاسعة في كانون األول/قلسمبر .2021

 -56وفي المناقشة التي تلت ذلكر تباقل المتكلمون معلومات عن الجهوق التي تبسلها بلدانهم لتنفمس ال اررات
ذات الصلة.

 -57وأفاق أحد المتكلممن عن الدعم السي قدمل بلد غرض وضع قلمل لمساعدة الدول علر تنفمس ا لتزامات

والتوصيات المنبث ة عن الصكو واألليات الدولية لمكافحة الفساقر مثل ،لية استعراض التنفمس ومجموعة الدول
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المناةضة للفساقر التا عة لمجلس أوروبا .وتضمن الدلمل خطوات محدقة األةداف وقابلة للتنفمس لز اقة الشفافية
والمسا لة في عملية تنفمس ةس ا لتزامات والتوصيات.

 -58وأفاق أحد المتكلممن أن بلد قد عدل تشر عات وسن تشر عات جديدة غرض ا متثال لتوصيات ،لية
استعراض التنفمس.

 -59وأشارت تحد

المتكلمات تلر أن بلدةا لعد ت ر ار من شأنل أن لعزز قدرة الهمئات العمومية علر منع

الفساقر و سيما في سياق جائحة كوفمد.19-

وقدم عدة متكلممن أمثلة علر األنشـطة المضـطلع بها لمنع الفسـاقر ما في ذلك تحديد مخاطر الفسـاقر
-60
وحمالة المبلِّغمن من الترةم أو ا نت امر وتوفمر التدر للموظفمن العمومممن.

رابعا -األولويات في المستقبل
-61

قدَّم الرئيس عرض ـ ـ ــا تمهمدلا للمناقش ـ ـ ــة في تطار البند  3من جدول األعمال المتعلق األولو ات في

المس ـ ـ ـ ــت بلر ووجل انتبا المش ـ ـ ـ ــاركمن تلر الو لة المس ـ ـ ـ ــندة تلر الفر ق العامل فيما يتعلق بت دلم المش ـ ـ ـ ــورة تلر

المؤتمر ومساعدتل.
-62

وأشـ ـ ــار ممثل لألمانة تلر المسـ ـ ــائل المواضـ ـ ــيعية التي اقترح الفر ق العامل مناقشـ ـ ــتها في ا جتماعات

الم بلة .وكانت المواضـ ـ ــيع كما يلي( :أ) قياس الفسـ ـ ــاق وأثر جهوق مكافحة الفسـ ـ ــاق اسـ ـ ــتخدام مؤش ـ ـ ـرات علمية؛
(ب) اسـ ـ ـ ــتبانة مخاطر الفسـ ـ ـ ــاق؛ (ج) التدابمر والنظم الرامية تلر تيسـ ـ ـ ــمر اإلبالم من جان

الموظفمن العمومممن

(الف رة  4من المـاقة )8؛ (ق) البالغـات الم ـدمـة من عـامـة النـاس (المـاقة  10والف رة  2من المـاقة  .)13وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ألضا تلر المسائل المواضيعية التي حدقةا المؤتمر في ق ارراتل  12/8و 13/8و.14/8

-63

وأبلغ عن األنشـ ـ ــطة األخمرة التي قام بها الفر ق العامل لتطو ر وتجميع المعارفر و سـ ـ ــيما من خالل

موقعها الشـ ـ ـ ـ ـ ــبكي المواضـ ـ ـ ـ ـ ــيعير في مجا ت منع الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاقر وتباقل المعلومات والخبرات بمن الدول فيما يتعلق
التدابمر والممارسات الوقائيةر وجمع الممارسات الجمدة في مجال منع الفساق وتعميمها والترو ج لها.

-64

وأثنا المناقشة التي تلت ذلكر أر متكلمان أنل ينبغي للفر ق العامل أن يركز علر كيفية تنفمس البلدان

للماقة  13من ا تفاقية .و نبغي للفر ق اسـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة الممارسـ ـ ـ ـ ـ ــات الجمدة التي تتبعها الدول األطراف في قعم قور
األفراق والجماعات من خارج ال طار العام في مكافحة الفساق.

-65

واقترح متكلمان أن لقيم الفرق العامل فعالية تشرعات وسياسات مكافحة الفساق (الف رة  3من الماقة )5ر مع

-66

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار أحد المتكلممن تلر تزايد عدق ال اررات المتخسة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن منع الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر واقترح أن تنظر الدول

-67

وأكد أحد المتكلممن علر أةمية اســتخدام ت ار ر ا ســتع ارضــات ال طر ة لالســترشــاق بها في تعداق برامج

-68

وعلق أحد المتكلممن علر وضـ ـ ــع خطة عمل متعدقة السـ ـ ــنوات للفر ق العاملر مشـ ـ ــم ار تلر الدور الهام

التركمز علر كيفية تشجيع الدول األطراف للمجتمع علر المشاركة في ةس العمليات (الماقتان  10و.)13
األطراف في معالجة قضالا منع الفساق في ق اررات أقل عدقا لكن أقو مفعو .

المساعدة الت نية وتنفمسةا.

السي تضطلع ل ق اررات المؤتمرر وأبرز الحاجة تلر المرونة في خطة العمل ةس .
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خامسا -الستنتاجات والتوصيات
-69

سـ ـ ــلم الفر ق العامل إحراز الدول األطراف لت دُّم في مجال تنفمس قراري المؤتمر  13/8و .14/8وأبرز

-70

وأوصر الفر ق العامل أن تواصل الدول األطراف تشجيع تباقل الممارسات الجمدة والمعلومات غرض

الفر ق ضرورة استمرار تحراز ت دم ومساعدة الدول األطراف علر التغل
تعز ز قور البرلمانات وسـ ــائر الهمئات التشـ ــر عية .و تطل

علر الصعوبات التي تواجل التنفمس.

تح مق ةسا الهدف التفاعل مع الجمعيات والمنظمات

البرلمانية العالمية واإلقليميةر وإبرام اتفاقات مع البرلمانات والهمئات التشـ ــر عية للدول األطراف األخر  .وأوصـ ــر

الفر ق ألض ــا أن تواص ــل الدول األطراف تباقل الممارس ــات الجمدة والمعلومات ش ــأن التعاون بمن األجهزة العليا

للرقا ة المالية والمحاسبة وةمئات مكافحة الفساق.
-71

وطل

الفر ق العامل تلر األمانة أن تواصـ ــل ت دلم المسـ ــاعدة الت نية تلر الدول األطرافر بنا علر

طلبهـا ورةنـا بتوافر موارق من خـارج الممزانيـةر لـدعم تنفمـس الف رة  2من المـاقة  9من ا تفـاقيـةر وأن تواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

جهوق جمع المعلومات والممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجمدة المتعل ة إقارة األموال العموميةر

استعراض التنفمس.

س ـ ـ ـ ـ ـ ــيما الناش ـ ـ ـ ـ ـ ــئة عن ،لية

-72

وأوصـ ــر الفر ق العامل الدول األطراف أن تولي ا ةتمام من جديد سـ ــتخدام تكنولوجيات المعلومات

-73

وأوص ــر الفر ق العامل المؤتمر اعتماق خطة عمل متعدقة الس ــنوات للفر قر مع التس ــليم ض ــرورة تر

-74

وشـ ـ ـ ــدق الفر ق العامل علر ضـ ـ ـ ــرورة أن تؤكد الدول األطراف وقوائر المانحمن علر الس ـ ـ ـ ـوا من جديد

وا تصا ت لمنع الفساقر وف ا ل راري المؤتمر  7/6و.8/6

مجال كاف علر جدول أعمال الفر ق إلضافة مواضيع أخر للمناقشة أو تعديل المواضيع الم ترحة الفعل.

التزامها منع الفس ــاق مختلف الس ــبلر وش ــدق ألض ــا علر ض ــرورة توافر تمو ل كاف لمكن التنبؤ لر ما في ذلك
ت دلم مس ــاةمات من خارج الممزانية تكون متعدقة الس ــنوات ومخص ـص ــة ش ــروط ميس ـرةر لكي يتمكن المكت

مواصلة ت دلم المساعدة الت نية غرض منع الفساق علر الصعد الوطني واإلقليمي واألقاليمي والعالمي.

من

سادسا -اعتماد التقرير
-75

اعـتـم ـ ـ ــد الـفـرـق الـع ـ ـ ــام ـ ـ ــلر فـي  18حـزـران/يـونـي ـ ـ ــل 2021ر تـ ـرـر عـن اجـتـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــل الـث ـ ـ ــانـي عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

(CAC/COSP/WG.4/2021/L.1ر CAC/COSP/WG.4/2021/L.1/Add.1ر CAC/COSP/WG.4/2021/L.1/Add.2ر

 CAC/COSP/WG.4/2021/L.1/Add.3و)CAC/COSP/WG.4/2021/L.1/Add.4ر صيغتل المعدلة شفو ا.
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