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الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  
 المعني بمنع الفساد 

 2022حزيران/يونيه    17- 15فيينا،  
 * ‘ من جدول األعمال المؤقت 1)أ( ’   2البند  

الممارسات الجيدة  الصلة:تنفيذ قرارات المؤتمر ذات 
 مناقشة مواضيعية  والمبادرات في مجال منع الفساد:

استخدام تكنولوجيات المعلومات  بشأن التشجيع على 
    مكافحة الفساد من أجل تنفيذ اتفاقية  واالتصاالت

اتفاقية األمم المتحدة   استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من أجل تنفيذ   
 ادلمكافحة الفس 

  
 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  

  
 مقدمة  - أوال  

ــا ، فا قرا    -1 إلى األمـاـنم ،  6/1طلـ  مؤممر الـدول األطراف فا امقـا ـيم األمم المتحـدة لم ـافحـم الق ــــــــــــ
ــراــا المؤممر  حيــ  مت نــ  م را  المنــاقمـــــــــــــــاة،   أن منظم جــداول األعمــال المؤقتــم للايفــاة القر يــم التا أنمـــــــــــــ
 مراعاة الوالياة الم ندة إلى ملك الايفاة. مع

المعنون "متا عم إعالن مرَّاكش  مرن منع الق ا "،  ضرو ة أن يواصل  9/6واعترف المؤممر، فا قرا     -2
القريق العامل الح وما الدولا المقتوح العضـويم المعنا  منع الق ـا  عمله على إاـدال الممـو ة وم ديم الم ـاعدة 

نقيذ الواليم الم ــــندة إليه  مــــرن منع الق ــــا ، وأن يع د القريق العامل اجتماعين على األقل قبل  إلى المؤممر فا م 
 انع ا   و ة المؤممر العاشرة.

المعنون "متا عم إعالن أبوظبا  مــــرن معزيز التعاون بين األجازة العليا للرقا م  9/3وفا قرا  المؤممر  -3
على منع الق ــــا  وم افحته  مزيد من القعاليم، وااــــتوداج م نولوجياة الماليم والمحااــــهم وايفاة م افحم الق ــــا  

المعلوماة واالمصــــــــاالة فا اذا الصــــــــد "، طل  المؤممر إلى القريق العامل أن يد ش مويــــــــوعا  للمناقمــــــــم فا  
 اجتماعامه الم بلم  مرن كيفيم معزيز ااتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصاالة من أجل منقيذ االمقا يم.
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ــا "،   9/8وقر  المؤممر، فا قرا    -4 المعنون "معزيز التعليم والتو ـيم والـتد ـي  فا م ـال م ـافحـم الق ــــــــــــ
يد ش القريق العامل، كمويوع للمناقمم فا اجتماعه الثال  عمر، التحدياة والمما ااة ال يدة فا م االة   أن

 التو يم والتعليم والتد ي  والهحوث المتعل م  م افحم الق ا .

فا   - 5 المع و   ــاعـــــه  اجتمـــ فا  المؤممر  أقر  م تـــــ   الـــــذب  النحو  وعلى  ال را ين،  باـــــذين   آذا /  1وعمال 
 ، م رَّ  أن ي ون المويوعان المطروحان للمناقمم فا االجتماع الثال  عمر للقريق العامل كما يلا:2022 ما س 

 امقا يم م افحم الق ا ؛   التم يع على ااتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصاالة من أجل منقيذ  )أ(  

ــاة ال يــدة فا م ــاالة التو يــم والتعليم والتــد يــ  والهحوث المتعل ــم  )ب(  التحــديــاة والممــا اـــــــــــــ
  م افحم الق ا .

،  2011آب/أغ ـــــــط    24إلى  22وأوصـــــــى القريق العامل، فا اجتماعه الثانا المع و  فا فيينا من  -6
اجتمـاعـاـمه، إلى م ـديم معلومـاة عن م ـا  اـا فا منقيـذ األح ـاج  ـ رن مـعدعى الـدول األطراف، قبـل كـل اجتمـاع من  

ل أن مع ـــــتعمل فا ذلك قاممم الت ييم الذاما المرجييم،  ما فا ذلك، إن أم ن، م ديم معلوماة  قيد النظر، ويقضـــــَّ
ــاعدة الت نيم والد و  ــا فتاا فا التنقيذ واحتياجاماا من الم ــ س التا عن الن احاة التا ح  تاا والتحدياة التا صــ

ااــــــــــــتقا ماا من ذلك التنقيذ. وطل  القريق العامل إلى األمانم أن معد و قاة معلوماة أاــــــــــــااــــــــــــيم ملو  ملك 
المعلوماة، وقر  أن معع د أثنال اجتماعامه حل اة ن اش مضـــــم  برال من البلدان التا قدمت   و ا كتابيم  مـــــرن 

 ما ايعنظر فيه من مواييع ذاة أولويم.

ة المبينم أعال ، أععدة و قم المعلوماة األاـااـيم اذ  على أاـاس المعلوماة الم دمم من ووف ا لالعتها ا  - 7
ــقويم من األمانم مؤ  م   ــها /فبراير  23الح وماة   ا على مذكرة شــــــــ ،  2022 ما س  آذا /   30. وحتى  2022شــــــــ

م  مويوع معزيز  صل  التاليم معلوماة ذاة   16 ولم طرفا. وقدمت الدول األطراف الــــــ   20كانت قد و  ة   و  من 
ااـــــتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصـــــاالة من أجل منقيذ االمقا يم: إاـــــراميل، ألهانيا، ااما اة العر يم المتحدة، 

ــا، ال راـــــــا الراـــــــولا، كيريهاس،  - إيران )جماو يم  اااـــــــالميم(، الهحرين، مركيا، جماو يم مولدوفا،  ومانيا، فرن ـــــ
 لممل م المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا المماليم، ميانما ، النم ا. مصر، الممل م العر يم ال عو يم، ا 

وقـد أميحـت النصــــــــــــــو  ال ـاملـم للر و  الم ـدمـم على الموقع المــــــــــــــه ا لم تـ  األمم المتحـدة المعنا   -8
 .( 2) ، وأع م ت فا الموقع المه ا المواييعا الذب أنمرمه األمانم( 1)  المود اة وال ريمم )الم ت (

للمعلومـاة الم ـدمـم من اـلدول األطراف فا االمقـا ـيم واـلدول  ملو والغرض من اـذ  الو قـم او م ـديم   -9
الموقعم علياا  مـــــــــرن ااـــــــــتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصـــــــــاالة من أجل منقيذ االمقا يم. وير  فا الوثي م 

CAC/COSP/WG.4/2022/3   ــرن التحدياة  ملو للمعلوماة الم دمم من الدول األطراف والدول الموقعم  مـــ
 والمما ااة ال يدة فا م ال التو يم والتعليم والتد ي  والهحوث المتعل م  م افحم الق ا .

  

 __________ 
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 . www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/thematic-compilation-prevention.htmlمتاح على  (2) 
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 تحليل الردود الواردة من الدول األطراف والدول الموقعة  - ثانيا  
 المواضيعيةالخلفية   -ألف 

اجتذب ااــــتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصــــاالة فا م افحم الق ــــا  ااتماما متزايدا فا ال ــــنواة  -10
األ يرة. وأ ى االبت ا  فا جاو  م افحم الق ا  والتطو  ال ريع لتلك الت نولوجياة إلى إي ا  نعاج وحلول جديدة 

 ة مما كم ال ماو  و نال الث م فا الح م.يم ن ااتوداماا لتعزيز المقافيم والم اللم وزيا 

وموف ِّر الحلول ال اممم على م نولوجياة المعلوماة واالمصـــــاالة للمواطنين إم انيم الوصـــــول المهاشـــــر  -11
إلى المعلومـاة الح ومـيم والوـدمـاة العـامـم، ومحـد من التقـاعـل وجاـا لوجـه مع الموظقين العموميين، وـ ذـلك م ـلل 

ل مل ا معلي اة المواطنين، ويم ن ااـتوداماا لبنال  فر  الق ـا ، وموف ِّر ق نواة امصـال مهاشـر مع الم تمع وم ـا ِّ
 قد اة ايفاة م افحم الق ا  الوقاميم، وم ايل التن يق بين الوكاالة، ومعزيز فعاليم جاو  م افحم الق ا .

راميم م نولوجياة ،   2021، المع و ة فا عاج التااـــــــــعموقد اـــــــــلم مؤممر الدول األطراف، قبل  و مه  -12
ــا ، وذلك فا قرا     المعنون "التمــــــــ يع على ااــــــــتوداج م نولوجياة  6/7المعلوماة واالمصــــــــاالة فا منع الق ــــــ

ــا "، وفا قرا     ــاالة من أجــل منقيــذ امقــا يــم األمم المتحــدة لم ــافحــم الق ـــــــــــــ المعنون    6/8المعلومــاة واالمصـــــــــــــ
الق ـا  من  الل معزيز المـقافيم والم ـاللم وال قالة فا م ديم الودماة العامم عن طريق مطبيق المما اـاة   "منع

 الت نولوجيم". القضلى واالبت ا اة

ــا س المع و  فا عاج   -13 ــتوداج م نولوجياة المعلوماة   2015وناقش القريق العامل فا اجتماعه ال ــــ ااــــ
من  9والمـقافيم والم ـاللم فا إ ا ة األموال العموميم )الما ة  مالعمومي  الممـترياةواالمصـاالة لتعزيز النزاام فا 

اة واالمصـــــاالة من أجل منقيذ االمقا يم مويـــــوعا للمناقمـــــم من االمقا يم(. وكان ااـــــتوداج م نولوجياة المعلوم
. وناقش القريق العامل، فا اجتماعه التااـــــــع 2016جان  القريق العامل فا اجتماعه ال ـــــــا ع المع و  فا عاج 

وااــتوداج وفعاليم   ( 3) من االمقا يم( 7من الما ة  4، مويــوعا مضــا ب المصــالق )الق رة 2018المع و  فا عاج 
من االمقا يم(، متناوال  الهح  أيضـــــــــا جان  م نولوجياة  8من الما ة  5اافصـــــــــاح عن الموجو اة )الق رة نظم 

 المعلوماة واالمصاالة فيما يتعلق بتلك المواييع.

وأكـدة ال مييـم العـامـم م ـد ا، فا  و ماـا االاــــــــــــــتثنـاميـم من أجـل م ـافحـم الق ـــــــــــــــا  التا ع ـدة فا  -14
لدول األعضــــــــال  ااــــــــتوداج الت نولوجيا المبت رة والرقميم لمنع مضــــــــا ب المصــــــــالق  ، التزاج ا2021حزيران/يونيه  

وإ ا مه،  ما فا ذلك عن طريق م ييم مواطر الق ــا  والتوفيم من حدماا ومن  الل اافصــاح المالا   وااــتهانته
 القعال والمقاف، مع إيالل االعتها  الواج  لحمايم البياناة وح وق الوصوصيم.

ــيرا لالجتماع الثال  عمـــــر للقريق العامل مركيد أاميم وأعا ة جم -15 يع الدول التا قدمت معلوماة محضـــ
ااتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصاالة فا منع الق ا . وأبلغت الدول عن ااتوداج اذ  الت نولوجياة على 

من  9العموميم )الما ة نطاق وااــــــــــــــع  ايم معزيز المــــــــــــــقافيم والنزاام فا الممــــــــــــــترياة العموميم وإ ا ة األموال  
ــاالة كثيرا مــا   10االمقــا يــم( وإبالن النــاس )المــا ة   من االمقــا يــم(. وذعكر أن م نولوجيــاة المعلومــاة واالمصـــــــــــــ

م ـتودج أيضـا من أجل ما يلا: معزيز ممـا كم الم تمع وممـ يع الم ـااماة فا عملياة صـنع ال را ؛ ويـمان 
ومعزيز وحمايم حريم التماس المعلوماة المتعل م  الق ـــــــــا   حصـــــــــول المواطنين على المعلوماة  صـــــــــو ة كافيم؛

ومل ياا ونمـــــراا ومعميماا؛ والبياج  رنمـــــطم إعالميم م ـــــام فا عدج الت ـــــامق مع الق ـــــا ؛ ونمـــــر المعلوماة عن 
ــا  )الما ة   ــول إلى ملك الايفاة لحبالن عن حوا ث الق ــ ــا  وإماحم الوصــ من االمقا يم(.   13ايفاة م افحم الق ــ

 __________ 

 . CAC/COSP/WG.4/2018/2انظر  (3) 
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إلى أنه، عالوة على ذلك، مع ــتودج م نولوجياة المعلوماة واالمصــاالة أيضــا لتعزيز فعاليم وقد ة ايفاة  وأشــير
 م افحم الق ا ، من  الل مدابير من قبيل موفير التد ي  عبر اانترنت والتم يع على التن يق عبر اانترنت.

وكمــت محليل الر و  عن أ لم على از يا  ااــتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصــاالة لضــمان شــقافيم   - 16
ومه ــيا ااجرالاة اا ا يم المتعل م  ممــا كم م دما العطالاة. واــبق أن ااــتهان القريق العامل   االشــترال عملياة 

ميهاة العمل عن  عد التا نقذة فا العديد اذا االم ا  فا اجتما يه ال ـــــا س وال ـــــا ع. وأ ة حاالة ااغالق ومر 
 الت نياة.  ( إلى م ريع ااتوداج اذ  19- من الدول للحد من انتما  جامحم مرض فيروس كو ونا )كوفيد 

وأشــــــــا ة الدول األطراف المبلِّغم إلى ااــــــــتوداج وااــــــــع النطاق لت نولوجياة المعلوماة واالمصــــــــاالة   -17
اة البوا اة والمواقع المـــــــــــه يم المركزيم الواصـــــــــــم  المـــــــــــقافيم لتوفير لتعزيز اابالن العاج. وم ـــــــــــتودج الح وم

ــيا  ــتوداج حلول الح ومم اال ترونيم لته ـــــــــ ــا بتوامر عن ااـــــــــ المعلوماة لل ماو  والتماس معلي امه. وأعبلغ أيضـــــــــ
 ااجرالاة اا ا يم وم ديم الودماة العامم.

نولوجياة المعلوماة واالمصـاالة لتعزيز ممـا كم وأشـا ة الدول األطراف المبلِّغم إلى مزايد ااـتوداج م  -18
الم تمع فا امواذ ال را اة الح وميم، وإذكال الوعا  مواطر الق ــا ، وموفير المعلوماة لل ماو ، ومعزيز بروز  
ايفاة م افحم الق ـا . كما موامر اابالن عن ااـتوداج مواقع شـه يم موصـصـم ومطبي اة للاوامت الن الم لتي ـير  

الق ـــــــــا ،  ما فا ذلك اابالن  ون ال مـــــــــت عن الاويم، ويؤكد ذلك المعلوماة الم دمم إلى القريق   اابالن عن
 العامل فا اجتما يه ال ا س وال ا ع.

ــا  المحدو  لحنترنت ويـــعت االماج  الت نولوجيا   -19 ــا ة إلى أن االنتمـ بيد أن  عض الدول األطراف أشـ
 ال ديدة.الرقميم يعوق األ ذ  الحلول الت نولوجيم 

  
التدابير التي اعتمدتها الدول الستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لضمان االمتثال  -باء 

 الكامل لالتفاقية 
 النزاهة في المشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية   

ــال نظم اشـــترال عموما  9م ضـــا الما ة  -20 من االمقا يم  رن م وج كل  ولم طرف  الوطواة الالزمم انمـ
منااــــــــهم م وج على المــــــــقافيم والتناف  وعلى معايير المويــــــــو يم فا امواذ ال را اة ومت ــــــــم  قاعليتاا فا منع 

ــول   ــا . ويتوقع أن متيق ملك النظم لل ماو  ولم دما العطالاة المحتملين إم انيم الوصـــ ــع الق ـــ على نطاق وااـــ
 إلى المعلوماة،  ما فا ذلك التقاصيل عن معايير اال تيا  ومرايم الع و .

، أفا ة  2015وفا المعلوماة الم دمم محضــــــــيرا لالجتماع ال ــــــــا س للقريق العامل، المع و  فا عاج  -21
  االشــترالزاام عمليم  ول أطراف عديدة  رناا ااــتودمت حلوال جديدة لت نولوجيا المعلوماة واالمصــاالة لتعزيز ن 

وشــــــــــــــقـافيتاـا. وكـاـنت مـلك اـلدول األطراف اا األ جنتين، وأ مينـيا، وإاــــــــــــــرامـيل، وإكوا و ، وألمـانـيا، وأو وغواب، 
ــين، وماليزيا،   ــر يا، والصـــــ ــنم والاراـــــــك، و يرو، و يال وس، و واندا، وصـــــ والبرازيل، والبرمغال، و ل ي ا، والبواـــــ

على المواقع المــــه يم   االشــــتراللتاليم: نمــــر إشــــعا اة  والمغرب، والم  ــــيك، وني يريا، واليا ان. وأعبرزة الحلول ا
الح وميـم؛ وإنمــــــــــــــال بوا ـاة للممــــــــــــــتريـاة على اانترنـت، ممـا يتيق لم ـدما العطـالاة المحتملين منزيـل نمـاذش 

 غير الو  يم من البدايم إلى الناايم. االشترالالوثامق؛ والحلول اال ترونيم المت املم مماما التا م مق  عملياة 

وااــــــــتع ملت ااــــــــتنتاجاة االجتماع ال ــــــــا س للقريق العامل  المعلوماة التا قدمت، محضــــــــيرا لالجتماع  - 22
، من قبل الدول األطراف التاليم: االمحا  الرواـا، أ مينيا،  ا اغواب،  2016ال ـا ع للقريق العامل، المع و  فا عاج 

نم ــــــــــا، الوالياة المتحدة األمري يم، اليونان.  بنما، البواــــــــــنم والاراــــــــــك، مركيا، جاماي ا، ال زامر، مو يمــــــــــيوس، ال 
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ذـلك االجتـماع، أـفا ة عـدة  ول ـ رنـاا انت ـلت من نظم موف ِّر معلوـماة اـــــــــــــلبـيم إلى نظم م ـــــــــــــمق ـ التـقاعـل مع  وفا 
 الم تعملين والعمالل. 

وأفا ة جميع الدول األطراف التا قدمت معلوماة محضــيرا لالجتماع الثال  عمــر للقريق العامل  رن  -23
 .االشترالإل ترونا أنمفت أو كانت على وشك أن مصهق جاازة للعمل كوايلم لته يا إجرالاة اشترال وا اة ب 

وأشـا ة مصـر إلى ااـتوداج منصـم إل ترونيم ا ا ة الممـترياة العامم متيق نمـر إشـعا اة المناقصـاة   -24
 ومتهُّع منقيذ ع و  الممترياة العامم.

شـعا اة المناقصـاة منمـر فا "نمـرة الممـترياة العامم" من  الل "المنصـم  وأشـا ة مركيا إلى أن جميع إ  - 25
ــم،  ما فا ذلك   ــول إلى المعلوماة المتعل م   ل مناقصــ ــم الوصــ ــترياة العامم" لدياا. ومتيق المنصــ اال ترونيم للممــ

ــال الع و ، والبيمم الت ديريم والقعليم للع و  ــاة، وقرا اة إ اـــــ ــعا اة الع و ، ووثامق المناقصـــــ  ، وعد  العطالاة،  إشـــــ
وأعلى وأ نى العطالاة، وأاــــمال المتعاقدين، وشــــرو  الع و . ومعنمــــر جميع الوثامق الموحدة لت ديم العطالاة على 
ــل ـــل العملياة،   ــه م اانترنت. ومتيق المنصـــم الوصـــول إلى أشـــرطم القيديو الواصـــم  الم ـــاعدة، وموططاة م ـ شـ

 لى م اعدة ال لطاة المتعاقدة وم دما العطالاة. وغير ذلك من الموا  التوجيايم التا مادف إ 

وأشــــــــــــــا ة جماو ـيم إيران اااـــــــــــــالمـيم إلى أن مركز منمـيم الت ـا ة اال ترونـيم فياـا م ـــــــــــــؤول عن إ ا ة   - 26
ل المعامالة الح وميم إل ترونيا يـــمن ثالث ففاة: الممـــترياة   المعلوماة المتصـــلم  الممـــترياة الح وميم. وم ـــ َّ

ة التا متم عبر واــــــيا، والمناقصــــــاة، والمزايداة. ويم ن لم دما العطالاة الت ــــــ يل وم ديم  ال زميم والممــــــتريا 
المعلوماة عبر اانترنت، وموضـع ملك المعلوماة للتح ق مناا عبر اانترنت. ولمنع مضـا ب المصـالق، ال ي ـمق 

 موما  صقتام الموصيم. الع االشترال لموظقا الح ومم  الت  يل فا النظاج، ولذلك ال يم نام المما كم فا  

وأفا ة الممل م المتحدة  رن ااـــــــــتوداج منصـــــــــاة اانترنت يمثل أولويم من أجل الحد من الق ـــــــــا  فا  -27
العموما، وفا إصــــدا  المنق، وفا إ ا ة الماليم العامم. ومتاح على اانترنت جميع الع و  العامم التا االشــــترال  

، فضــــــــــــــال عن معلومـاة عن الميزانيـم الوطنيـم واانقـاق العـاج. جنيـه إاــــــــــــــترلينا أو أكثر  10  000مبلغ  يمتاـا  
ــترياة العامم،  ما فا ذلك فا   وقد ــقه فا م ال الممــ ــا  وكمــ ــرن منع الق ــ ــا اة  مــ ــرة الممل م المتحدة إ شــ نمــ

. واناك أ واة عمليم متاحم على اانترنت للموظقين 19-م ال الممـــــــــــترياة الطا مم فا اـــــــــــياق جامحم كوفيد
 الم ؤولين عن الممترياة العامم.

وأبلغـت اامـا اة العر يـم المتحـدة عن عـدة مهـا  اة لرقمنـم م ـديم الوـدمـاة العـامـم. وممـت أممتـم أكثر  -28
ــيم. وي وج نظاج ا ا ة الوزانم العامم  5 500من  ــااــــ ــوا ا الوقاميم الح وميم األاــــ من العملياة والودماة والضــــ

ــتحدثت  بتتهُّع كل معاملم ومحديد المع ــا . وااــــــــــ امالة المريهم فا الوقت الحبي ا، و ذلك يحد من مواطر الق ــــــــــ
ــيل اايرا اة،   ــتر ة، ومحصــــــ ــا قنواة إل ترونيم لمعال م المدفوعاة والمهالغ الم ــــــ ااما اة العر يم المتحدة أيضــــــ

 ترونا، ي ـــمق االاالشـــترال وإ ا ة المعامالة المصـــرفيم. وااـــتحدثت الح ومم نظاما  قميا ل ميع مراحل عمليم 
ــا . ومتيق بوا م  ــين ال مــــــــت عن االحتيال والق ــــــ ــول إلى جميع الوكاالة    نترنتإبتح ــــــ ــميم الوصــــــ ح وميم  اــــــ

الح وميم وم دما الودماة العامم فا ال طاعاة الرمي ـــــيم، مثل الصـــــحم والتعليم واالقتصـــــا  واألعمال الت ا يم 
ــتو ع ــا كم ـــــــــــ ــترامي ياة الوطنيم.   والبنيم التحتيم وااقامم. ومعمل البوا م أيضـــــــــــ ــاة واالاـــــــــــ ــيااـــــــــــ مركزب لل ـــــــــــ

المؤاـ ـم العليا لمراجعم الح ـا اة إلى ااـتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصـاالة فا جميع أنمـطتاا،  وم ـعى
مد ي  الموظقين على مح ــــين منع الق ــــا  وكمــــقه. ويمــــمل التد ي  الم دج عبر اانترنت  و اة مؤ ب  فياا  ما

ة مانيم. واناك منصــــــم لتحليل البياناة مع ــــــتودج لتحديد مواطر الق ــــــا  فا إ ا ة  إلى الحصــــــول على شــــــاا ا
 الممترياة والماليم العامم.
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. ومتيق المنصــــــم 2018وأبلغت الممل م العر يم ال ــــــعو يم عن منصــــــم "اعتما "، التا أعطل ت فا عاج  -29
اال ترونا المت دمم، و ذلك االشــــــترال لل ااة الح وميم وم اولا ال طاع الوا  االاــــــتقا ة ال املم من  دماة 

ــاة،   ــماة مثل إ ا ة الميزانيم، وإ ا ة المناقصــــ ــم اــــ ــمن  قم البياناة. وموفر المنصــــ معزز اــــــرعم العملياة ومضــــ
ــيل اايرا اة. ومعالج المنصــــــــم   وإ ا ة الع و ، وإ ا ة المدفوعاة، وكمــــــــوف المرمهاة الح وميم الموحدة، ومحصــــــ

ــراة ــتوداج مؤشــــ ــا  المحتملم. ومن األمثلم على اذ    المعلوماة،  ااــــ ــه ا، لل مــــــت عن حاالة الق ــــ محد ة م ــــ
فا المـاـمم من  يمتاـا التـ ديرـيم؛   35المؤشــــــــــــــراة مـا يلا: )أ( مـ ديم عطـال وحـيد؛ )ب( الع و  الممنوحـم ـ رـقل من  

عنوان  اـــح  العروض  عد م ديماا؛ ) ( إلغال الع و ؛ )ا( العروض الم دمم من  امعين متعد ين من نق   )ش(
 بروموكول اانترنت.

وأفا ة  ومانيا  رن منع الق ـــا  وكمـــقه فا الممـــترياة العموميم ي ـــتندان إلى نظاج الاـــتما اة النزاام  -30
ومعايير مراـيم الع و ، واالاـتمـا يين  االشـترال  قامم على اانترنت. وم دج اذ  االاـتما اة معلوماة عن إجرالاة  

يين الم ـــــ لين، وااجرالاة المتوذة ا ا ة مضـــــا ب المصـــــالق. ويتعين على والوبرال وم دما العطالاة الح وم
ــر   ال ــــلطاة المتعاقدة ملل االاــــتما اة اال ترونيم ومحديثاا فا كل  طوة من  طواة العمليم، إلى أن يتم نمــ

 إشعا  إ اال الع د.

الضـــــــــــــريبيم، واو نظاج  فع وأفا ة ميانما   رناا ااـــــــــــــتحدثت نظاج إ ا ة اايداع اال ترونا لحقرا اة   -31
إل ترونا ي ــــــــــــتودج لتي ــــــــــــير المعامالة الماليم بين المواطنين والح ومم. وأ ى النظاج إلى م ليل وقت وم اليم 
ــول إليه  ــا نظاما امتمانيا على الاوامت الن الم، يم ن الوصـ ــريبيم. ونقذة ميانما  أيضـ ــلطاة الضـ التعامل مع ال ـ

 المتماناة وال روض والودماة الماليم األ رى.أيضا فا المناطق الناميم، ا ا ة ا

ــال اـــــ ل ح وما  - 32 ــه يم    شـــــترال لال وأشـــــا ة جماو يم مولدوفا إلى إنمـــ العموما. ويتضـــــمن ال ـــــ ل بوا م شـــ
اال ترونا وقاعدة بياناة مقتوحم مركزيم. ويعمل ال ـ ل فا شـه م مزو ة  منصـاة إل ترونيم م ا يم معتمدة   شـترال لال 

ــتوـدج أ اة  قمـيم لتحلـيل المعلومـاة  ـلدعم   إجرالاة المـناقصـــــــــــــم اال ترونـيم لل ـياـناة المتعـاـقدة العـاـمم وللـهامعين. ومع ـــــــــــ
ــترـياة العـامـم، من أجـل محـدـيد   ــتمـدة من النظـاج اال ترونا للممـــــــــــ المتعل ـم ـ األعمـال الت ـا ـيم لتحلـيل البـياـناة الم ـــــــــــ

 افيم، ومعزيز نظم المرا هم، والحد من مواطر الق ا . االم اااة، و  اام الوك م دما العطالاة، ويمان المق 

وأبلغت إاـــــراميل عن أ  عم نظم قاممم على م نولوجيا المعلوماة واالمصـــــاالة ااـــــتعالت، أو اا على  -33
وشــــــك أن مصــــــهق جاازة للتمــــــغيل، بادف معزيز الحوكمم الرشــــــيدة ومنع الق ــــــا . ومادف اذ  النظم إلى موحيد 

 والودماة ومعزيز آلياة الرقا م واابالن العاج.االحتياز العاج لل لع 

وأشا  ال راا الراولا إلى أن حلوال قاممم على م نولوجيا المعلوماة واالمصاالة ااتحدثت لمنع الق ا   - 34
ومعزيز آلياة الرقا م ومح ـين ال قالة فا الممـترياة العامم. وم ـتضـيم اذ  الحلول كل  طوة من  طواة عمليم 

ما فا ذلك اعتما  الهامعين وم ـ يلام فا ال ـ ل الراـما للمو  ين ونمـر الدعواة إلى م ديم العطالاة  ،   االشـترال 
ومعايير إ اــــال الع و  وال را اة. وفا حالم الممــــترياة التا ال موضــــع اجرالاة المناقصــــم المقتوحم، ي ــــمق حل  

روض من المو  ين الم ــــ لين، على أاــــاس  قامم على م نولوجيا المعلوماة واالمصــــاالة  االلتماس األوموماما للع 
ال ــــلع أو الودماة المطلو م. وي ــــمق النظاج  ااــــتهعا  المو  ين المعريــــين لوطر مضــــا ب المصــــالق أو المدانين  
 الق ـــــا  أو االحتيال أو غ ـــــل األموال أو ممويل اا ااب أو االم ا   الهمـــــر. و اايـــــافم إلى ذلك، أفا  ال راـــــا 

 يضا منصاة إل ترونيم لتها ل المعلوماة بين الايفاة العامم. الراولا  رنه ي تودج أ 

وأفا ة الهحرين  رن المعلوماة المتعل م  الممـــــــترياة العامم منمـــــــر على موقع  اـــــــما موصـــــــ  على  - 35
المـــــــــــــه ــم العــالميــم. ويوفر الموقع المـــــــــــــه ا معلومــاة مقصـــــــــــــلــم عن العطــالاة المطروحــم، والعطــالاة الوا  ة،  
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ــال الع و  وقرا اة  ــراا. كما أنه يم  ِّن م دما إ اـ ــالاة ونمـ ــمق بتوليد ااحصـ  ، والبيمم ااجماليم للع و  العامم، وي ـ
 . االشترال العطالاة من الت  يل، واالحتقاظ    الة إل ترونيم للمرااالة، وم ديم الم اوى، وااتعراض  طا  

ــتودج نظاج لوحاة متا عم على  -36 ــا  رن كل وزا ة م ــ ــول إليه. وأفا ة فرن ــ اانترنت يتاح لل ماو  الوصــ
ــترياة العامم.  ــلم عن الممـ ــتودج لوحاة المتا عم، التا محدَّث  انتظاج، لتوفير ومل ا وموزين معلوماة مقصـ ومع ـ
ــول القو ب  ــا اة الوصــــــ ــترياة العامم، يم ن لديوان مراجعا الح ــــــ ــمان الرقا م القعالم على الممــــــ ومن أجل يــــــ

 ياناة الح وميم ذاة الصلم  الممترياة.والم ت ل إلى جميع قواعد الب 
  

 إبالغ الناس   

ــا  منعا فعاال. وممــــــد  الما ة  -37 ــقافيم أمر  الغ األاميم لمنع الق ــــ من االمقا يم على أاميم إبالن   10المــــ
ال ماو ، وي تضــــــــى  موج  ملك الما ة من الدول األطراف اعتما  إجرالاة أو لوامق فعالم متيق ألفرا  ال ماو  
الحصول، عند االقتضال، على معلوماة عن كيفيم منظيم اا ا ة العموميم واير عملاا وعملياة امواذ ال را اة  

م والصــــ وك ال انونيم؛ ومه ــــيا ااجرالاة اا ا يم من أجل مي ــــير وصــــول ال ماو  فياا، وعن ال را اة اا ا ي 
إلى ال ــــــــلطاة الموتصــــــــم التا متوذ ال را اة؛ ونمــــــــر المعلوماة  قعاليم،  ما فا ذلك نمــــــــر م ا ير  و يم عن 

 مواطر الق ا  فا اا ا ة العموميم.
  

صول إلى المعلوماة المتعل م بتنظيم الايفاة العامم  ااتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصاالة لتوفير الو   
 واير عملاا وعمليم صنع ال را  فياا 

اااــالميم( والهحرين ومركيا  -شــد  العديد من الدول المبلغم،  ما فياا أ مينيا وإاــراميل وإيران )جماو يم -38
ــتود ــر والممل م المتحدة وميانما ، على أاميم ااــــــــ ــا ومصــــــــ اج م نولوجياة المعلوماة وجماو يم مولدوفا وفرن ــــــــ

واالمصـاالة لتوفير المعلوماة لل ماو  وإذكال الوعا  الق ـا . وأبلغت الدول عن ااـتوداج وااـع النطاق لبوا اة 
المقافيم ال اممم على اانترنت والتا موفر معلوماة عن هي ل اا ا ة العامم وإجرالاماا على الصعيدين المركزب 

بوا اة من موفير المعلوماة األاـــــــااـــــــيم عن هي ل اا ا ة العامم إلى النظم التا والمحلا. وممتد اـــــــماة اذ  ال
 م مق  الوصول المهاشر إلى الوثامق والتقاعل مع الم تعملين.

ــير عمل كبير أمنال المظالم.  -39 ــتودمت لتي ــــ ــاالة ااــــ وأفا ة مركيا  رن م نولوجياة المعلوماة واالمصــــ
ااـاة والحق فا الحصـول على المعلوماة، يتيق مركز االمصـاالة التا ع ومن أجل معزيز الحق فا م ديم االلتم

ــر جميع  ــول على المعلوماة. ومعنمــــــ ــ اوى واالقتراحاة وطلهاة الحصــــــ ــم ال ماو يم للمواطنين م ديم المــــــ لرمااــــــ
.  ااجرالاة التنظيمـيم التا متوـذاـا الايـفاة التمــــــــــــــرييـيم والتنقـيذـيم فا ال رـيدة الراــــــــــــــمـيم، ومـتاح على اانترـنت

موقع شـــــــه ا للح ومم اال ترونيم يتيق الوصـــــــول إلى جميع الودماة العامم، من الرعايم الصـــــــحيم إلى  واناك
 التعليم، ومن الودماة ال ضاميم إلى الم امل المتعل م  الودمم الع  ريم.

ــقافيم فا  -40 ــتودج لتعزيز المــ ــاة والبوا اة اال ترونيم م ــ ــا ة الممل م المتحدة إلى أن المنصــ اا ا ة  وأشــ
العامم، وويــــــــــــع المعايير المنطه م على إ ا ة المــــــــــــؤون العامم واابالن عن ملك المعايير، ونمــــــــــــر المعلوماة 
ر معلوماة عن الع و  العامم التا مزيد  يمتاا عن  ــا ــالق الوز ال والادايا التا يتل وناا. كما معنمــــــــــ المتعل م  مصــــــــــ

 جنيه إاترلينا. 10 000

المعلوماة المتعل م  مااج الايفاة العامم وعملياماا منمــــــــــــر على اانترنت.  وأشــــــــــــا ة  ومانيا إلى أن   -41
ويع تضــــــى من جميع الايفاة العامم أن منمــــــر على مواقعاا المــــــه يم معلوماة عن ممــــــا يع ال وانين المييا يم، 
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لت ييم  أجل التمـاو  العاج حولاا. ومتيق صـقحم موصـصـم على المـه م العالميم وصـول ال ماو  إلى م ا ير ا من
 المتعل م بتنقيذ االاترامي يم الوطنيم لم افحم الق ا .

وأفا ة ااما اة العر يم المتحدة  رن مطبي اة للاامت المحمول ااــــــــتحدثت لتم ين عامم ال ماو  من  -42
 االمصال مهاشرة  الوز ال وغيرام من الموظقين العموميين  فيعا الم توى.

انترنت أنمـــــــــفت لتعزيز المـــــــــقافيم وموفير المعلوماة عن منظيم  وأفا ة ميانما   رن منصـــــــــاة على ا -43
الايفاة العامم واـير عملاا وعملياة صـنع ال را  فياا. وموفر اذ  المنصـاة أيضـا معلوماة عن اانقاق العاج، 
وممــــــا يع ال وانين المييا يم، ومعيين ففاة معينم من الموظقين العموميين، وإجرالاة الحصــــــول على الترا ي   

 لتصا يق، والحصول على الودماة العامم.وا

وأشـا ة جماو يم إيران اااـالميم إلى أناا اعتمدة ااـترامي يم  مـرن الح ومم اال ترونيم م تضـا من  -44
جميع الوزا اة والمصــا ف نمــر معلوماة عن منظيماا ومل ا المــ اوى عن طريق اانترنت. ومعنمــر أيضــا على 

ــا يع ال وانين المي ـيا ـيم ومعلومـاة عن  طواة عملـياة اــــــــــــــن ال وانين. والبواـ م الوطنـيم لل اـاز  اانترـنت ممــــــــــــ
ال ضـــــــاما اا ال ناة الرمي ـــــــيم لالمصـــــــال بين ال ـــــــلطم ال ضـــــــاميم والمواطنين. ومتيق بوا اة مماثلم التعامل مع 

 ال لطاة المحليم.

ــفت اقامم    وقدمت جماو يم مولدوفا معلوماة عن الوكالم المعنيم  الح ومم اال ترونيم -45 فياا، التا أنمــ
ــم  المواطنين واألعمال الت ا يم ) ــر البوا م الح وميم الواصــــ ــون بوا م للودماة العامم. ومي ــــ ( MCabinetوصــــ

 التقاعل بين ال طاعين العاج والوا .

وأفا ة إاـــــــــــــراميل  رن طلهاة المواطنين للحصـــــــــــــول على المعلوماة يم ن م ديماا عن طريق الموقع  -46
ج األاهاب فا الحاالة التا يرفض المه ا لوحد ة حريم المعلوماة التا عم لوزا ة العدل. وم وج الوحدة  الر ، وم د ِّ

 فياا طل  للحصول على معلوماة.

وأبلغت الهحرين عن إنمال بوا م إل ترونيم وطنيم مع تودج، إلى جان  المواقع المه يم ل ل من الوزا اة   -47
ــل مع   ال ماو . وموفر البواـ م معلومـاة عن العمـل الـذب م وج ـ ه اا ا ة العـامـم وعن م ـديم  على حـدة، للتواصــــــــــــ

 الودماة العامم. ومعنمر أيضا نتامج التحبي اة فا جرامم الق ا  وغيراا من الموالقاة.

وأفا ة مصر  رن م نولوجياة المعلوماة واالمصاالة م تودج للحصول على التعلي اة من المواطنين   -48
 جميع الودماة التا م دماا اا ا ة العامم،  ايم م ييم نو يم الودماة ومح يناا  ااتمرا . مرن 

ج للمواطنين واألعمال الت ا يم فا شــــ ل إل ترونا من  1  212وأشــــا ة ألهانيا إلى أن   -49  دمم عامم م دَّ
 (.e-Albania الل منصم ألهانيا اال ترونيم )

وأشــا  ال راــا الراــولا إلى أن عدة مواقع شــه يم أنمــفت لتي ــير اابالن العاج ولت ديم معلوماة عن   -50
 ا اذا الصد .بنيم ال راا الراولا ووصت مقصل لتنظيم أوثق الطامه صلم ف

  
 ااتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصاالة لتوفير المعلوماة عن إ ا ة الماليم العامم   

شـــــــد ة  عض الدول المبلغم على أاميم نمـــــــر معلوماة عن المعامالة الماليم الح وميم وعن م ا ير   -51
 مراجعم الح ا اة من أجل معزيز المقافيم والم اللم.
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إلى أن جميع قوانين البلــد التا منظم اعتمــا  الميزانيــم ومنقيــذاــا ل ــــــــــــــنتين مــاليتين  وأشـــــــــــــــا ة الهحرين   -52
متتاليتين منمــر على الموقع المــه ا لوزا ة الماليم. ويتيق موقع ح وما وحيد وشــه اة واــاما اجتما يم موتلقم  

 مواصل ال ماو  مع اا ا ة العامم.

أعماله على اانترنت من  الل موقع شـــــــــه ا وفا فرن ـــــــــا، ينمـــــــــر  يوان مراجعا الح ـــــــــا اة جميع  -53
 موص  وشه اة اجتما يم. ويحد ِّث الديوان م موعاة بيانامه ويتيحاا على اانترنت  انتظاج.

 وفا مصر، م تودج منصم إل ترونيم لتعزيز المقافيم والم اللم فا إ ا ة الماليم العامم. -54
  

 مشاركة المجتمع   

يم  رن متوذ الدول األطراف مدابير لتمـــ يع ممـــا كم الم تمع والمنظماة من االمقا  13م ضـــا الما ة  -55
غير الح وميم والمنظماة الم تمييم فا منع الق ــــا  وم افحته وإذكال وعا ال ماو . وممــــمل التدابير المحد ة  

ــقافيم فا عملياة امو 13من الما ة  1المنصــــو  علياا فا الق رة  اذ ال را   من االمقا يم ما يلا: )أ( معزيز المــ
ر حصـــول ال ماو  فعليا على المعلوماة؛ )ش( البياج  رنمـــطم   وممـــ يع إاـــااج ال ماو  فياا؛ )ب( يـــمان مي ـــُّ
ــيم وال امييم؛   ــمل المنااج المد اــــ ــا ، وكذلك برامج مو يم عامم ممــــ ــامق مع الق ــــ ــام فا عدج الت ــــ إعالميم م ــــ

ــراا ومعميماا، مع مراعاة ال يو  احتراج ومعزيز وحمايم حريم التماس المعلوماة المتعل م  ) ( ــا  ومل ياا ونمــ  الق ــ
 المنصو  علياا فا االمقا يم.

ــا  وأن متيق    13وم ضـــــا الما ة  -56 كذلك  رن م قل الدول األطراف معريم ال ماو  بايفاة م افحم الق ـــ
 الوصول إلى ملك الايفاة لحبالن عن الق ا ،  ما فا ذلك اابالن  ون ال مت عن الاويم.

وقد ناقش القريق العامل مويـوع برامج التو يم العامم وإشـراك األطقال والمـهاب و و  واـاما ااعالج  -57
على التوالا. وأميحت الت ا ير التا   2017و  2013واانترنت فا اجتما يه الرا ع والثامن اللذين ع دا فا عاما 

 .( 4) أعدماا األمانم محضيرا لتلك االجتماعاة على الموقع المه ا للم ت 
  

 تعزيز الشفافية في عمليات صنع القرار وتشجيع إسهام الجمهور فيها  

ــاللم وث م ال ماو  فا   - 58 ــقافيم والم ـــــ ــا لتعزيز المـــــ ــااـــــ ــنع ال را  أمر أاـــــ ــا كم العامم فا عملياة صـــــ الممـــــ
 المؤا اة. 

ــا ع للقريق العــامــل، المع و  فا عــاج   -59 ، اــــــــــــــلمــت  ول عــديــدة، من بيناــا  2016وفا االجتمــاع ال ـــــــــــــ
الرواـــــا وألمانيا و ا اغواب والبرمغال والبواـــــنم والاراـــــك واـــــلوفينيا والوالياة المتحدة واليا ان واليونان،   االمحا 

الق ــــــا  وم افحته وإذكال الوعا    راميم م نولوجياة المعلوماة واالمصــــــاالة لتعزيز ممــــــا كم ال ماو  فا منع
  التاديد الذب يمثله.

ــتودمت   -60 ــر للقريق العامل أناا ااـــــــ ــيرا لالجتماع الثال  عمـــــــ وأكدة الدول التا قدمت معلوماة محضـــــــ
ــايا  ــرن ال ضــ ــعيد العاج  مــ ــع لحقز الن اش على الصــ ــه يم ومطبي اة الاامت المحمول على نطاق وااــ المواقع المــ

 طنين والم تمع المدنا بت ديم مد الة فا مما يع ال وانين وفا ال ياااة.الاامم، ولل ماح للموا

 __________ 

  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session4.htmlمتاحم على الرا ا  (4) 
 .www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session8.html والرا ا

file:///C:/TSA/DOCS/www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session4.html
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session8.html
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وأفا ة الممل م المتحدة  رن مدابير اعتمدة لتي ــير م ــااماة ال ماو  فا عملياة صــنع ال را . ومع ــتودج   - 61
 ا وم ديماا. المماو اة العامم عبر اانترنت اللتماس معلي اة المواطنين  مرن موطيا الودماة العامم وإ ا ما 

  
 البياناة المقتوحم   

ام ــاقا مع االم ا  الذب الحظه القريق العامل فا اجتماعه ال ــا ع، موامرة ااشــا ة إلى البياناة المقتوحم   - 62
كر اة لتمـــــ يع ممـــــا كم ال ماو . واعتعبرة إماحم م موعاة البياناة الح وميم لل ماو  وال ـــــماح لل ماو    جرال  

 للبياناة الواج أمرين أااايين لتعزيز المقافيم والم اللم والث م فا اا ا ة العامم. محليله الوا   

 وأفا ة فرن ا  رن  يوان مراجعا الح ا اة يما ك فا مها  ة الح ومم المقتوحم وينمر بياناة عن أنمطته.  - 63

ح يق األاداف المحد ة فا وأشــا ة الممل م العر يم ال ــعو يم إلى أن البياناة المقتوحم معتبر حيويم لت  -64
" للبلـد. وقـد أطل ـت الممل ـم العر يـم 2020" والوفـال ـ التزامـاة "برـنامج التحول الوطنا  2030" ؤـيم ال ــــــــــــــعو ـيم  

ال ــــــعو يم بوا م وطنيم للبياناة المقتوحم، واا مركز للبياناة المتاحم لل ماو  من أجل التم ين من المــــــقافيم، 
ج االبت ا . والادف من البوا م او نمـــــــــــر م موعاة البياناة الم ـــــــــــتمدة من ومعزيز ممـــــــــــا كم المواطنين، وإلاا

 الوزا اة والوكاالة الح وميم فا ش ل مقتوح وإماحتاا لل ماو .

وأفا ة  ومانيا  رناا نمــــــرة، فا شــــــ ل بياناة مقتوحم، المؤشــــــراة الم ــــــتودمم لت ييم االاــــــترامي يم  -65
 لح ا اة المتعل م بتنقيذ االاترامي يم.الوطنيم لم افحم الق ا  وم ا ير مراجعم ا

، 2013وأبلغــت اامــا اة العر يــم المتحــدة عن مهــا  ماــا للح ومــم اال ترونيــم، التا أطل ــت فا عــاج   -66
 والتا أنمفت فا إطا اا مواقع إل ترونيم متعد ة محتوب على بياناة مقتوحم.

حم أنمـــفت لتوفير مصـــد  وحيد لبياناة ال طاع  وأشـــا ة جماو يم مولدوفا إلى أن بوا م للبياناة المقتو  -67
 العاج. وأاداف البوا م اا زيا ة ومنويع البياناة الم دمم لل ماو  وموايع نطاق م موعم الم تعملين.

وأفا ة الممل م المتحدة  رناا أحد مؤاـــــــ ـــــــا "المـــــــراكم من أجل ح وماة منقتحم"، التا يمـــــــا  إلياا  -68
ــتعودم ــد ة كمثال على ال يفيم التا ااـــــــــ ــاالة لتنقيذ االمقا يم. وقد أصـــــــــ ت باا م نولوجياة المعلوماة واالمصـــــــــ

 م موعم بياناة على اانترنت فا ش ل بياناة مقتوحم. 40 000الممل م المتحدة أكثر من  
  

 ضمان وصول الجمهور وصوال فعاال إلى المعلومات   

، الضول على 2016الذب ع د فا عاج  الطت الر و  الوا  ة محضيرا لالجتماع ال ا ع للقريق العامل،   -69
نا ين، ي مل كل مناما اآل ر، لضـــــــــمان وصـــــــــول ال ماو  إلى المعلوماة، واما: موفير المعلوماة الح وميم 

 بنال على طل  أفرا  ال ماو ، و ياج الح وماة بتوفير المعلوماة ااتها يا لل ماو .

لحريم واـــــــاما ااعالج وللدو  الحااـــــــم األاميم الذب وأفا ة الممل م المتحدة  رناا أعطت أولويم عليا   -70
 مؤ يه الصحافم االات صاميم فا منبيه ال ماو  وفضق الق ا .

  
األنشطة اإلعالمية التي تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج التوعية العامة التي تشمل    

 المناهج المدرسية والجامعية 

ــا الق رة  -71 ــام فا  13)ش( من الما ة  1م ضــ من االمقا يم  رن م وج الدول األطراف  رنمــــطم إعالميم م ــ
 عدج الت امق مع الق ا ، وكذلك برامج مو يم عامم مممل المنااج المد ايم وال امييم.
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. 2013ونظر القريق العــامــل فا منقيــذ ذلــك الح م من االمقــا يــم فا اجتمــاعــه الرا ع المع و  فا عــاج   -72
علومـاة كـل من االمحـا  الرواــــــــــــــا واأل جنتين وإاـــــــــــــــهانـيا وإكوا و  وأو وغواب و ل ي ـا و و كيـنا ـفااــــــــــــــو  وـقدج م

البوليقا يم(  -وشــــــيلا والصــــــين وفنزويال )جماو يم  ( 5) و و وندب وال زامر وجماو يم م دونيا اليوغواــــــالفيم اــــــا  ا
لدول األطراف  براماا فا م ال التو يم والم  ـيك وميانما  والنم ـا وني يريا والوالياة المتحدة. وعريـت اذ  ا

 العامم فيما يتعلق   شراك األطقال والمهاب و دو  وااما ااعالج واانترنت.

ــا ع للقريق العامل، المع و  فا عاج  -73 ، أبلغت عدة  ول أطراف عن ااــــــتوداج  2016وفا االجتماع ال ــــ
ام فا عدج الت ــــــامق مع الق ــــــا  أو ك زل من م نولوجياة المعلوماة واالمصــــــاالة للبياج  رنمــــــطم إعالميم م ــــــ 

برامج التو يم العامم التا ممـــمل المدا س وال امعاة. وكانت ملك الدول األطراف اا االمحا  الرواـــا وأ مينيا  
وألمانيا والبواــــنم والاراــــك وجاماي ا وال بل األاــــو  والصــــين ومو يمــــيوس والنم ــــا والوالياة المتحدة. وامتدة 

عناا من ااــتوداج المواقع المــه يم للمؤاــ ــاة لتوفير المعلوماة إلى ااــتوداج اانترنت للبياج   المما اــاة المبلغ
  حمالة من  م لم افحم الق ا .

وكمـــــــــت محليل للر و  الوا  ة من أجل االجتماع الثال  عمـــــــــر للقريق العامل عن أن الدول األطراف   -74
 اة محد ة من ال  ان.واصلت منقيذ مها  اة م تادف إما عامم ال ماو  أو فف 

وأبلغت النم ــــا عن جاو اا الراميم إلى إذكال الوعا  م ــــامل م افحم الق ــــا  بين المراا ين والمــــهاب.  -75
و عم الم ت  االمحا ب النم ــاوب لم افحم الق ــا ،  التعاون مع طالب من ال امعاة النم ــاويم، مطوير مطبيق 

ضـــــالة أ ال يم وإذكال وعيام  م ـــــامل الق ـــــا  واأل ال ياة  للاامت المحمول مصـــــمم لمواجام الم ـــــتعملين  مع
 والنزاام. وشملت المها  اة اايافيم التا أبلغت عناا النم ا إقامم أحداث للطالب ومطوير ألعاب طاولم.

مزـيد من المعلومـاة عن الـتدابير التا اموـذماـا الـدول   CAC/COSP/WG.4/2022/3وير  فا الوثي ـم   -76
 األطراف لتنقيذ اذا الح م من االمقا يم.

  
 ويع برامج لم افحم الق ا  للموظقين العموميين   

شــد ة النم ــا على أاميم بنال معرفم الموظقين العموميين   ــيااــم الح ومم فا م ال م افحم الق ــا   -77
 . وأبلغت النم ــا عن برام اا المتعل م  ايــطالع الودمم العامم بتوفير المعلوماة واأل طا  التا يمــ لاا الق ــا

ــالق، من أجل مح يق  ــا ب المصــ ــالة األ ال يم ومضــ وإذكال الوعا و نال الماا اة الالزمم لتحديد وإ ا ة المعضــ
ا أيضـــــــــــــا،  ايم إذكال اذ  الغايم. وااـــــــــــــتعحدثت أ واة للتعلم اال ترونا، لموظقا الودمم المدنيم المعينين حديث 

 وعيام  الق ا  ومدابير منعه وال وانين ومدوناة قواعد ال لوك والمعايير األ ال يم ذاة الصلم فا ال طاع العاج.
  

 إذكال الوعا  الق ا    
، وأكد  فا اجتماعه ال ـا ع 2011ممثَّل ناج حد   القريق العامل فا اجتماعه الثانا، المع و  فا عاج  -78

 ، فا ااتوداج واامل التواصل االجتماعا للتو يم  الق ا .2016عاج  المع و  فا

وأبرزة الر و  الوا  ة إلى االجتماع الثال  عمــــر للقريق العامل ااــــتوداج موتلت األ واة والمنصــــاة  -79
 والمه اة االجتما يم لتوفير المعلوماة الح وميم وإذكال الوعا العاج.

 __________ 

، ااتييض عن اام "جماو يم م دونيا اليوغواالفيم اا  ا"  اام "م دونيا المماليم"  2019شها /فبراير   14اعتها ا من  (5) 
 الموتصر الم تودج فا األمم المتحدة. االام  اعتها  

http://undocs.org/CAC/COSP/WG.4/2022/3
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ــعو  -80 ــل االجتماعا على وذكرة الممل م العر يم ال ـ ــاة التواصـ ــيم ومنصـ ــامل النصـ ــتودج الراـ يم أناا م ـ
 م توى الدولم  اللغتين اان ليزيم والعر يم. ومعنمر على اانترنت معلوماة مممل إحصالاة عن الق ا .

وأبلغت الهحرين عن جاو اا الراميم إلى مزويد المواطنين  المعلوماة وااحصــــالاة المتعل م  الق ــــا .  -81
ــر ايفم   ومتاح ــا . ومنمــــ ــلم  م افحم الق ــــ ــريعاة واألنظمم وال را اة الوزا يم واا ا يم المتصــــ على اانترنت التمــــ

 م افحم الق ا  فا الهحرين معلوماة م تفيضم عن عملياماا، ومزو  باا وااما ااعالج.

ته. ويوفر وأشـــــا ة إاـــــراميل إلى أناا أطل ت موقعا شـــــه يا يتضـــــمن معلوماة عن منع الق ـــــا  وم افح -82
الموقع المـــــــــــه ا، الموجه إلى عامم ال ماو  وال طاع الوا  وموظقا الودمم المدنيم واألشـــــــــــوا  المبلِّغين، 

 معلوماة عن الح وق والواجهاة المتصلم  منع الق ا .

وأفا ة فرن ـا  رن  يوان مراجعا الح ـا اة ااـتحدث منصـم لممـا كم المواطنين من أجل إذكال الوعا  -83
ــا  و   ــرن الودماة العامم، ومل ا التعلي اة  الق ــ ــا اة المزمعم، والتماس آ ال المواطنين  مــ عملياة مراجعم الح ــ

 من أجل التح ين.
  

تعريف الجمهور بهيئات مكافحة الفساد وإتاحة االتصال بتلك الهيئات لإلبالغ عن الفساد، بما في ذلك    
 اإلبالغ دون الكشف عن الهوية 

ــا  يــــــــــمان أن م ون معروفم لل ماو  ومتمتع بث م من الضــــــــــرو ب   -84 لن اح عمل ايفاة م افحم الق ــــــــ
ال ماو . وـقد أشــــــــــــــا ة جميع اـلدول المبلغـم إلى أـنه مم اموـاذ ـمدابير أو ي رب اموـاذاـا لضــــــــــــــمـان بروز ايـفاة  

ام فا  م افحم الق ـــــــا  وللتمـــــــ يع على اابالن عن الق ـــــــا . ومولى أاميم كبيرة انمـــــــال آلياة إبالن فعالم م ـــــــ 
 ال مت عن الق ا  وفا إجرال محبي اة ومالح اة قضاميم الح م فعالم.

وفيما يتعلق  آلياة اابالن، مع ـــــتودج قنواة االمصـــــال المهاشـــــرة على نطاق وااـــــع لل ـــــماح للمواطنين  -85
ومطبي اة  اابالن عن الق ا . وممتد اذ  ال نواة من الوطو  الاامفيم ال ا نم إلى المواقع المه يم الموصصم  

 الاامت المحمول.

وأشا ة جماو يم إيران اااالميم إلى أن ثالث آلياة أنمفت اماحم اابالن عبر اانترنت مع يمان  -86
ــا  المزعوج إلى ال ااز   ــريم وحمايم اويم المبلغين. ومادف إحدى اذ  اآللياة محديدا إلى اابالن عن الق ـــــ ال ـــــ

 ويم.ال ضاما،  ما فا ذلك  ون ال مت عن الا

وأفـا ة الممل ـم المتحـدة  ـرنـه يم ن ل فرا  وللممثلين ال ـانونيين لل يـانـاة االعتهـا يـم إبالن المــــــــــــــرطـم   -87
وم ت  م افحم االحتيال الوطير والوكالم الوطنيم لم افحم ال ريمم عن االحتيال والرشـــــــــوة وغير ذلك من جرامم  

 الق ا ، من  الل بوا م لحبالن عبر اانترنت.

 ة الهحرين والممل م العر يم ال عو يم إلى أناما وفرما واامل متعد ة لحبالن م قل ال ريم وحمايم  وأشا -88
المبلغين. وممـمل اذ  الواـامل أ قاج الاامت الم انيم، وعناوين البريد اال ترونا الموصـصـم، والمواقع المـه يم، 

 وشه اة التواصل االجتماعا، واابالن  الحضو  الموصا.

ــا -89 ــ اوى على اانترنت،  ايم وأشـ ــا ن ونظاج إل ترونا جديد لت ديم المـ ــتوداج  ا اـ  ة ميانما  إلى ااـ
ــعت م موعم أ واة اعالج ال ماو    يفيم اابالن عن  يـــ ــا . ووع ــا  عن الق ـــ ــير إبالن ل نم م افحم الق ـــ مي ـــ

 مزاعم الق ا .

ل ترونا لت ـديم المــــــــــــــ ـاوى على وفا جماو يـم مولـدوفـا، يتـاح اابالن عن الق ــــــــــــــا  من  الل نظـاج إ -90
 اانترنت ي تند إلى البريد اال ترونا أو غير  من ابل االمصال عبر اانترنت.
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وأشـا ة ااما اة العر يم المتحدة إلى أن قنواة امصـال أنمـفت على الم ـتوى المركزب اماحم اابالن  -91
شــه يا، وح ــا اة على واــاما التواصــل االجتماعا، عن الق ــا   طري م اــريم وآمنم. وممــمل اذ  ال نواة موقعا 

ومركزا وطنيا لالمصــال، ومطبي اة للاامت المحمول. وأطل ت إما اة كل مناا على حدة بوا اة مماثلم من أجل  
 م ايل اابالن على الم توى المحلا.

  
 االستنتاجات والتوصيات  - ثالثا  

موجزة فا و قم المعلوماة األاـــــــااـــــــيم اذ ، على االاـــــــتوداج  مدل المعلوماة التا قدمتاا الدول المبلغم، وال  - 92
المتزايد االم ـاع لت نولوجياة المعلوماة واالمصـاالة لتنقيذ الموا  ذاة الصـلم من االمقا يم  مزيد من القعاليم. بيد أنه، 

ن مع الوثي ــم   ــالنظر إلى عــد  الر و  الوا  ة، لم يت ـــــــــــــن م ــديم م ييم شـــــــــــــــامــل. وممـــــــــــــير قرالة اــذ  الوثي ــم  ــاالقترا 
CAC/COSP/2021/10    التا قدمت إلى المؤممر فا  و مه التااعم، والتا مضمنت محليال لالحتياجاة من الم اعدة

ــت اة من االاـــــــتعرايـــــــاة ال طريم التا أجريت فا إطا  الدو ة الثانيم آلليم ااـــــــتعراض منقيذ  امقا يم األمم   الت نيم الم ـــــ
المتحدة لم افحم الق ـــــــــــــا ، إلى أنه، بينما أحرز عد  من الدول األطراف م دما فا ااـــــــــــــتوداج م نولوجياة المعلوماة  

كقؤة قاممم على م نولوجيا المعلوماة واالمصاالة    اشترال واالمصاالة فا منع الق ا  وم افحته، ف ن االفت ا  إلى نظم  
 من االمقا يم.   9أحد أكثر التحدياة انتما ا فا ابيل منقيذ الما ة   اال ترونا( ال يزال  االشترال ) 

وفا يـــــــــــــول االعتها اة المبينم أعال ، لعل القريق العامل يو  أن يمـــــــــــــ ع الدول األطراف، فا إطا    -93
مناقمـامه، على مواصـلم مزويد األمانم  معلوماة عن ااـتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصـاالة من أجل منع  

  ا  منعا فعاال.الق

ولعل القريق العامل يو  أيضــــــــــــــا أن يناقش التحدياة المواجام فا ااــــــــــــــتوداج م نولوجياة المعلوماة  -94
واالمصــاالة، مع مراعاة عوامل مثل ا تالف م ــتوياة االماج  المعا ف الحااــو يم، وموافر الت نولوجيا،  ما فا  

 ت.ذلك الحوااي  والاوامت المحمولم، وانتما  اانترن 

ولعل القريق العامل يو  أن يطل  إلى األمانم أن مواصـــــــل جاو اا ل مع المعلوماة عن المما اـــــــاة  -95
ال يدة  ايم التمــ يع على ااــتوداج م نولوجياة المعلوماة واالمصــاالة من أجل منقيذ االمقا يم، و صــوصــا فا  

 التنقيذ.اياق ملبيم االحتياجاة التا حد ة فا الدو ة الثانيم آلليم ااتعراض 
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