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100522    100522    V.22-02070 (A) 

*2202070*  

 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية  
 المعني بمنع الفساد 

 2022حزيران/يونيه    17-15فيينا،  
 *)ب( من جدول األعمال المؤقت 2البند  

 توصيات أخرى تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة:  

  
 

   
 

 بشأن منع الفساد   6/ 9و   3/ 9حالة تنفيذ قراري المؤتمر   
 

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  
 

 مقدمة  - أول  

ــال، في لولته التافـــــــــــــ ة الم  ولة في   - 1  اعتمد مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــ
الم نون "متاب ة إعالن    3/ 9، ال رال 2021كانون األول/ليســـــــمبر    17إلى    13شـــــــر، الرـــــــيت، ممـــــــر، في الفترة من  

ــزن ت زيز الت اون بين األجلزة ال قيا لقرقابة المالية و  ــال أبوظبي برـــــ ــال عقى من  الفســـــ ــاة وكيفاة مكافحة الفســـــ المحافـــــ
ــدل"ق وفي طلب ال رال، طق    ــاالة في ك"ا المــ ــت دا، تونولوجياة الم قوماة واالتمــ ومكافحته بمزيد من الف الية، وافــ

في  المؤتمر إلى األمانة أن ت د، ت ريرا عن تنفي" ال رال إلى الليفاة الفرعية طاة المــــــقة التي أنرــــــزكاق وطق  المؤتمر  
الم نون "متاب ة إعالن مراكش برــــــــــــزن من  الفســــــــــــال" إلى األمانة أن ت د، ت ريرا عن تنفي" ال رال إلى الفري    6/ 9قراله  

 ال امل الحكومي الدولي المفتوح ال ضوية الم ني بمن  الفسال في اجتماعيه الثالث عرر والراب  عررق 

ــية ك"ه الم قوماة الم  -2 ــافــ لوي توون   9/6و 9/3قوبة برــــزن تنفي" ال رالين وت د، ولقة الم قوماة األفــ
أفـــافـــا لقمناقرـــة التي فـــي ريلا الفري  ال امل، بلدف تمكينه من تنفي" واليته بف اليةق وك"لب ت د، عر ـــا ل مي  
المااللاة التي ا ــــــــ ق ت بلا الدول األطراف بدعم من األمانة عقى المــــــــ يد ال المي وامققيمي والوطني، من 

ــرين األول/أكتوبر    أجل تنفي" ك"ين ــمولة بالت رير )من ترــــــــ ــاا /فبراير    2021ال رالين خالل الفترة المرــــــــ إلى شــــــــ
في   2021(ق ويمكن االطالع عقى م قوماة برــــــــــزن ال مل ال"ذ جرب تنفي"ه قبل ترــــــــــرين األول/أكتوبر 2022
 تي ُقد ِّمت إلى المؤتمر في لولته التاف ةقال CAC/COSP/2021/12الوثي ة 

 
 

 __________ 

 * CAC/COSP/WG.4/2022/1ق 
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 6/ 9و   3/ 9معلومات محدثة عن حالة تنفيذ القرارين   - ثانيا  
 

 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد -ألف 
 

 من جانب الدول األطراف 9/6و 9/3اإلبالغ عن تنفيذ القرارين  -1 

، أن تواصــــــــــــــل وت زا التنفـي" الف ـال لقـتدابير الوـقا ـية 9/6ـباـلدول األطراف، في قراله أكـاب المؤتمر  - 3
الـدول    9/3المبينـة في الفمـــــــــــــــل الثـاني من االتفـاقيـة وفي ال رالاة المـــــــــــــــاللة عن المؤتمرق ولعـا في قراله  

ــقيمة لقرـــــؤون المالية ال مو  ــقة تاالل ت البلا المت ق ة بضـــــمان املالة الســـ مية والممتقواة  األطراف إلى مواصـــ
ال مومية، وتاالل الم قوماة برــزن لول األجلزة ال قيا لقرقابة المالية والمحافــاة في ك"ا المــدل، وطلب أيضــا  
ــتفـالة من اجتمـاعـاة الفري  ال ـامـلق ومن ثمم، فـ ن الـدول األطراف مـدعوة إلى تاـالل الم قومـاة في  بـاالفــــــــــــ

 تنفي" طينب ال رالينق اجتماع الفري  ال امل عما تب"له من جلول من أجل

 

 اإلبالغ عن تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية -2 

ــير تـاالل 9/6لحـم  المؤتمر، في قراله  - 4 ـــقة التي يـب"للـا الفري  ال ـامـل في تيســــــــــــ ، ـبال لول المتواصــــــــــــ
امل  الم قوماة بين الدول األطراف برزن مااللاتلا وممالفاتلا ال يدة، واعترف بضرولة أن يواصل الفري  ال 

ــالق   ــندة إليه برـــــزن من  الفســـ عمقه عقى إفـــــداش المرـــــولة وت ديم المســـــاعدة إلى المؤتمر في تنفي" الوالية المســـ
ولحـم  المؤتمر بمـا أبـدتـه الـدول األطراف من التزا، ومـا بـ"لتـه من جلول لتوفير م قومـاة عن الممـالفـــــــــــــــاة 

كا في فــــياا ألاش ملاملا بمــــفتلا مرصــــدا ال يدة في م ال من  الفســــال ت و، األمانة ب م لا وتنايملا ونرــــر 
لولياق وطق  المؤتمر إلى الدول األطراف أن تواصـــــل توفير تقب الم قوماة، وطق  إلى األمانة، لكنا بتوافر 
موالل من خالج الميزانية، أن تواصـــل عمقلا باعتاالكا مرصـــدا لوليا، وطلب بالأيا، بزمول منلا تحديث الموق   

   ال امل ب للاج الم قوماة طاة المقة فيهق الراكي الموا ي ي لقفري 

وبنـاش عقى طلـب، واصـــــــــــــــل مكتـ  األمم المتحـدة الم ني بـالم ـدلاة وال ريمـة )المكتـ (، جم  كـل  - 5
ــاكي  ( 1) الم قومــاة التي ت ــدملــا الــدول األطراف قبــل كــل اجتمــاع لقفري  ال ــامــل ، وإتــاحتلــا عبر الموق  الرــــــــــــ

عاة وت الير طاة الموا ــي ي لل"ا الفري ق وتضــمنت تقب الم قوماة عرو ــا إيضــاحية ُقد ِّمت خالل االجتما
 صقة ولوابط إلى موالل مرجعية إ افيةق 

 
 

 التشجيع على النضمام العالمي إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد -باء 

واصـــــل المكت  الترـــــ ي  عقى االنضـــــما، إلى االتفاقيةق وخالل الفترة المرـــــمولة بالت رير، انضـــــمت  - 6
 لولةق 189م موع الدول األطراف فيلا إلى فولينا، إلى االتفاقية ليمل 

وفي إطال آلية افـــــــــت راال تنفي" االتفاقية، قد، المكت  الدعم لمراكز تنســـــــــي  وخبراش حكوميين من  - 7
ــيا ونابون ونامبيا وايانا ونينيا ونينيا   ــانت لوفــــ ــال وفــــ ــاو ونيكالانوا في إعدال الرلول عقى   - بقيز وترــــ بيســــ

 ق قا مة الت ييم ال"اتي المرجعية 

 
 

 __________ 

   قwww.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.htmlي:  متاح عقى الرابط التال (1) 
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 دعم ُأطر مكافحة الفساد القانونية والسياساتية للدول  - جيم  
 

 دعم الدول في صياغة قوانين تتضمن أحكاما بشأن منع الفساد -1 

لمكافحة الفسـالق  خالل الفترة المرـمولة بالت رير، واصـل المكت  ت ديم الدعم في صـوت وتنأيش ترـري اة   -8
 نــا،، لعم المكتــ  حق ــة عمــل لمــــــــــــــيــانــة الترــــــــــــــري ــاة برـــــــــــــــزن تنأيش ال ــانون المت ق  بــالتفتيش    وفي فييــت

، ولولتين لمؤتمر لفي  المســــتوب برــــزن فــــن 2021( ُع دة في ترــــرين األول/أكتوبر  QH12/56/2010 )لقم
 ق 2021ُع دتا في تررين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ليسمبر  ب ماعاة الضغطقانون خاص 

، المكت ، من خالل لاب ة البرلمانيين الرــــــــااب في كينيا، لعما  ت نيا  في و ــــــــ  مرــــــــروع قانون حماية  وقد  - 9
 المبقغين عن الم الفاة في كينياق وفي وقت إعدال ك"ه الولقة، كان مرروع ال انون ي ض  لق راشة الثانية في البرلمانق  

 
 

 لفساد مساعدة الدول في وضع سياسات واستراتيجيات مكافحة ا -2 

لعم المكت  و ـــــ  االفـــــتراتي ية الوطنية لمكافحة الفســـــال في والياة ميكرونيزيا الموحدة، التي وق لا  -10
ــمبر  ــاا /فبراير 2021الر يس في كانون األول/ليســـــ ــ  2022ق وفي شـــــ ، ات " المكت  خ واة أولية لدعم و ـــــ

إلى م  برنامج األمم المتحدة امنما ي،  بالت اون  كما بالل،  افــــــــتراتي ية وطنية لمكافحة الفســــــــال في جزل كو ،  
 افتراتي ية وطنية لمن  الفسال ومكافحته في ماليق و   

ــمبر   - 11 ــق ة  2021وفي كانون األول/ليســـــ ــندة فانواتو إلى مكت  المدعي ال ا، ومكت  أمين الماالم فـــــ ، أفـــــ
 مكت  في وقت فاب  من طلب ال ا،ق  إ افية لمكافحة الفسالق وافتند ك"ا ال رال إلى نتا ج الدلافة التي أجراكا ال 

 
 

 النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون في اإلدارة العمومية  -3 
 

 منع تضارب المصالح ونظم إقرار الذمة المالية )أ( 

في فــياا جلول المكت  الرامية إلى لعم إصــالح ناا، إقرالاة ال"مة المالية الوطني في الســنغال، قد،  -12
قي اة عقى مرـــــــــــروع قانون ومرفـــــــــــو، تنفي"ه في حق ة عمل ع دكا المكت  الوطني لمكافحة االحتيال المكت  ت 

 ق 2021والفسال في تررين األول/أكتوبر 

، أن ز مكت  المراق  المالي ال ا، في إكوالول لقمنة آلية لمحاكاة تضــــــالب 2022وفي شــــــاا /فبراير   -13
 ، الموظفون ال موميون الوطنيون ك"ه اآلليةق الممالش ُأنرفت بدعم من المكت ق وفوف يست د

ــاا /فبراير   -14 ــروقة لولتين    2022وفي شــ ــترلال الموجولاة المســ ــا، ع د المكت  في إطال مااللة افــ أيضــ
ـتدليبيتين لموظفين م نيين ـباألخالقـياة من الم ـاط ـاة التســــــــــــــ  في جنوب أفريأـيا، تـناولـتا تحقـيل إقرالاة اـل"مـة 

 المالية ال ا م عقى الم اطرق 
 
 

 غيناإلبالغ عن الفساد وحماية المبل    )ب( 

ــزن الممـالفــــــــــــــاة ال ـيدة في م ـال حمـاـية المبق ِّغين، ُع ـدة في  -15 نامم المكـت  حق ـاة عمـل وطنـية برــــــــــــ
، وفي إثيوبيا وبوتســـــوانا في ترـــــرين الثاني/نوفمبر  2021بالانواذ ونانا وكوة ليفوال في ترـــــرين األول/أكتوبر  

د ِّلة التـدابير الالامـة لت زيزكـاق وفي ، ُحق ِّقـت األطر ال ـا مـة لحمـاـية  تقـب  ق وفي حق ـاة ال مـل2021 المبق ِّغين، وحـُ
، قد، المكت  الدعم إلى م قس الملن المــــــــــحية في جنوب أفريأيا من أجل إنرــــــــــاش قناة أكثر 2021نلاية عا،  

 شموال وأمانا لإلبالت عن الفسالق



 CAC/COSP/WG.4/2022/4 

 

4/16 V.22-02070 

 

، المكت  المرــولة والدعم في م ال المــيانة الترــريعية من أجل و ــ  ُأطر ترــر  -16 يعية وفــيافــاتية وقدم
ح وا امنســــــان وال دالة املالية، وفي إثيوبيا، بالت اون م   ل نةلحماية المبق ِّغين في كل من نانا، بالت اون م  

 واالة ال دلق 

، لعم المكت  حق ة عمل ُع دة لمـــــــــــالش الق نة البرلمانية الم نية 2021وفي ترـــــــــــرين األول/أكتوبر   -17
ون ال انونية، ولاب ة البرلمانيين الرـــــــااب في كينياق وكان اللدف من حق ة ال مل بال دالة في كينيا، ول نة الرـــــــؤ 

 كو تاالل الممالفاة الدولية ال يدة برزن آلياة امبالتق 

، ع د المكت  حق ة عمل في جنوب الســــــــــولان برــــــــــزن حماية المبق ِّغين  2022وفي كانون الثاني/يناير   -18
مكافحة الفســـــــال، وإعدال   ل نةفـــــــيافـــــــة امبالت عن الفســـــــال التي تتا لا  عن الم الفاة، بغية لعم عمقية تنأيش  

 فيافة لإلبالت لفا دة كيفة اميرالاة الوطنيةق 
 
 

 المشتريات والمالية العامة )ج( 

ــرين   -19 ــترياة ال امةق وفي ترـــــــــ ــل المكت  لعم ال لول الرامية إلى ت زيز إطال المرـــــــــ في الفقبين، واصـــــــــ
المكت  وشـــــراكة الت اقد المفتوح، وكي منامة ال تســـــتلدف الربش، حق ة عمل برـــــزن  ، ع د 2021الثاني/نوفمبر  

ــاا /فبراير  ــترياة ال امةق وفي شــــــ ــت دا، البياناة المفتوحة في المرــــــ ، تم التوقي  عقى خ اب  2022ت بي  افــــــ
ــين   ــاة تدشــ ــترياة الحكومية بمنافــ ــاة المرــ ــيافــ مرــــروع اتفاا بين المكت  ومكت  الدعم الت ني التاب  لم قس فــ

 يلدف إلى أتمتة ت ديم الت الير المت ق ة بالمرترياة ال امة ونرركا من خالل ت بي  شاكيق

، بالت اون م  ل نة ال ضـــــاش 2022وشـــــاا /فبراير   2021وأجرب المكت  في الفترة بين آب/أنســـــ س   -20
ل والفسـال في المرـترياة  عقى الفسـال في إندونيسـيا، للافـة عن تحقيل البياناة الضـ مة من أجل افـتاانة االحتيا

ــزنلا أن تمك ِّن الق نة من تحقيل بياناة  ــياة الواللة في الدلافـــة لت وير برام ياة من شـ ال امةق وُتســـت د، التوصـ
  المرترياة الرقمية عقى الم يد الوطني والمحقيق

ــرين الثاني/نوفمبر   -21 ــرين األول/أكتوبر وترــــــ ــحاب  2021ونام المكت  في ترــــــ ــاولاة مت دلة أصــــــ   مرــــــ
ــقحة م  ممثقين عن   ــاة ومناماة نير حكومية في تيمول    10الممـ ــسـ ــتي من أجل تحديد الم اطر   -مؤفـ ليرـ

 المحتمقة لقفسال، وال فيما فيما يت ق  بالمرترياة ال امة في ال  اع المحيق

، اجتم  المكت  م  ال زينة الوطنية في جنوب أفريأيا الفــــــت راال  2021وفي كانون األول/ليســــــمبر   -22
ز مت قااة ت ديم امعالناة املزامية عن الممـالش الواق ة عقى عات  م دمي ال  اشاة بافـت دا، افـتمالة وت زي 

دة لت ديم ال  اشاة ت رذ لقمنتلا حالياق  موحدةق وك"ه االفتمالة كي جزش من م موعة وثا   موحم

مل لممثقي حكوماة حق ة ع  2021وعقى المـــــــــ يد امققيمي، ع د المكت  في ترـــــــــرين الثاني/نوفمبر   -23
بالانواذ وشــــيقي وكولومبيا برــــزن الممالفــــاة ال يدة المت ق ة بافــــت دا، البياناة وافــــتاانة ُنُ"ل ال  ر وم اطر  

(ق وع د المكت  19-الفســـــال في شـــــراش الســـــق  وال دماة الالامة لقتمـــــدذ ل ا حة مرال فيرو  كولونا )كوفيد
ــاولة   ــا مرـــ ــمولية وت زيز النلج م  تقب الحكوماة بغية التو   عن ب دأيضـــ ــل لوياية ايالة الرـــ ــل إلى فلم أفضـــ صـــ

ــمبر  ــترياة ال امة، بما في طلب في أوقاة األاماةق وفي كانون األول/ليســـ المراعية لنوع ال نس في م ال المرـــ
، ُأجريت للافـــة افـــت مـــا ية برـــزن ك"ه الموا ـــي  بين الســـق اة الم نية في بالانواذ وشـــيقي وكولومبياق  2021

 المكت  بنتا ج ك"ه الدلافة االفت ما ية في ت ديم المساعدة الت نيةق  وفوف يسترشد

، الم نون "إعالن أبوظبي برــــزن ت زيز الت اون بين األجلزة  8/13وواصــــل المكت  أيضــــا تنفي" ال رال   -24
"، وال رال  ال قيا لقرقابة المالية والمحافـــــــاة وكيفاة مكافحة الفســـــــال عقى من  الفســـــــال ومكافحته بمزيد من الف الية

ــرين األول/أكتوبر 9/3 ــزن 2021ق وفي ترـ ــ  لليل عمقي برـ ــاف المكت  اجتماعا لق براش من أجل و ـ ــتضـ ، افـ
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ت زيز الت اون بين األجلزة ال قيا لقرقابة المالية والمحافـــــــــــــاة وكيفاة مكافحة الفســـــــــــــالق وواصـــــــــــــل ال براش ت ديم  
 الدليلقطلب مدخالة مو وعية طوال فترة إعدال 

و ــــ  لليل لالفــــت ابة الســــري ة في ل، ع د المكت  اجتماعا لق براش  2021ين الثاني/نوفمبر  وفي ترــــر  -25
قة، بغية جم  ال براة والدلو  المستفالة أثناش ال ا حةق  م ال المرترياة الم  م

 
 

 ضمان تمتع هيئات مكافحة الفساد بالختصاصات الالزمة -دال 
 

 تعيين السلطات المختصة -1 

ــ ـالاة من  2021حزيران/يونـيه  حتى  - 26 لولـة طرفـا بت يين مـا م موعـه   120، تق ى األمين ال ـا، إشــــــــــــ
فق ة م تمة يمكن أن تساعد الدول األطراف األخرب عقى صوت تدابير محدلة لمن  الفسال وتنفي"كا،   190

ثة في ك"ا المـــــــــــدل متا 3من المالة   6وف ا لم تضـــــــــــياة الف رة   حة لقســـــــــــق اة  من االتفاقيةق وثمة قا مة محدم
والليفاة الحكومية الم تمــــــــة في الدليل املوتروني لقســــــــق اة الوطنية الم تمــــــــة الم يمنة بموج  االتفاقية  

(www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html  ق) 

 
 

 دعم هيئات مكافحة الفساد -2 

، ع د المكت  لولة تدليبية برـــــزن إلالة م اطر الفســـــال لمـــــالش ل نة  2021ي ترـــــرين األول/أكتوبر  ف -27
  ح وا امنسان وال دالة املالية في ناناق

ــرين الثاني/نوفمبر   -28 ــول عقى الم قوماة، 2021وفي ترــ ــزن الح  في الحمــ ، لعم المكت  اجتماعا برــ
جيا الم قوماة ول نة ال دمة ال امة في فــامواق وحضــر االجتماع واالة االتمــاالة وتونولو   كل من  بالت اون م 

أيضا وحدة الح  في الحمول عقى الم قوماة في فانواتو، ومكت  أمين الماالم في نيوايقندا، ومكت  المفوال 
 امعالمي األفتراليق

وميين من البوفـنة  وفي الرـلر نفسـه، شـال  وفد من الممالفـين الم تمـين بمكافحة الفسـال والمسـؤولين الحك  - 29
واللرفــب في ايالة للافــية إلى م ر المكت ق وفي وقت الح ، ترجمت وكالة من  الفســال وتنســي  مكافحته في البوفــنة  

 واللرفب ألب  ألواة لمكافحة الفسال من إعدال المكت ، ووامعتلا عقى جمي  السق اة الم نيةق  

األخالقياة ومكافحة الفسـال في كينيا في فـقسـقة    ، لعم المكت  ل نة2021وفي كانون األول/ليسـمبر  -30
األنرـ ة عقى حق اة ن ا  ومنتدياة لتوعية   تقبمن األنرـ ة لالحتفال باليو، الدولي لمكافحة الفسـالق واشـتمقت 

ال ملول وت زيز مرـــــالكة وفـــــا ل امعال،ق وجم  منتدب برـــــزن ألوال المســـــؤولين الحكوميين ومســـــؤولياتلم فيما 
 سال ومكافحته طا فة  واف ة من أصحاب الممقحة الوطنيين الم نيين بمكافحة الفسالقيت ق  بمن  الف

، نـف" المكـت  في إكوالول، بالت ـاون م  برنامج األمم المتحـدة امنمـا ي،  2022وفي كانون الـثاني/يـناير   -31
ــالق وشــــــال  في ك"ا البرنامج ل يس ال ملولية وال ديد من  برنام ا لبناش ال دلاة في م ال النزاكة ومكافحة الفســــ

  مسؤوال حكومياق 570الوالاش و

 
 

 تحسين تنسيق المبادرات العالمية واإلقليمية والوطنية لمكافحة الفساد -3 

 قى فواصـــل المكت  ت زيز تنســـي  مااللاة مكافحة الفســـال عقى المـــ يد ال المي وامققيمي والوطنيق  -32
المــــــ يد امققيمي، واصــــــل المكت  ت ديم الدعم لقدول األطراف في جلولكا الرامية إلى الت  يل بتنفي" االتفاقيةق 

الم نون   9/4واعترف المؤتمر في قراله  وقد اعترف مؤتمر الدول األطراف في لولته التافـــــ ة بن اح ك"ا النلجق  

http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
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"ت زيز تنفي" اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســال عقى المــ يد امققيمي" بالمســاكمة اللامة التي ي دملا المكت  
ــاعدة  ــاعدة الت نية، ولحم  بمااللته الرامية إلى اعتمال نلج إققيمي في ت ديم المســــــ ــ  برامج المســــــ من خالل و ــــــ

ال مكافحة الفسـال، بسـبل منلا إنرـاش منابر إققيمية في جمي  أنحاش ال الم لقت  يل بتنفي" االتفاقيةق الت نية في م 
وفي ال رال نفســه، طق  المؤتمر إلى المكت  أن يواصــل ت ديم المســاعدة الت نية إلى الدول األطراف، بســبل منلا 

  نلج إنراش المنابر امققيميةق

، ع د المكت  في اماابوذ حق ة عمل برـــــزن التنســـــي  بين الوكاالة 2021وفي ترـــــرين األول/أكتوبر   -33
بغية لعم خ ة الحكومة منرــاش ل نة تنســي  وطنية م نية بمكافحة الفســالق وبغية ت زيز الت اون فيما بين بقدان 

في ال نوب، ُلعيت الســــــــــــق اة الم نية في كينيا إلى تاالل خبراتلا في م ال ت زيز التنســــــــــــي  بين الوكاالةق و 
، ُع دة حق اة عمل برــــزن المو ــــوع نفســــه في اامبيا وناميبيا في إطال المنمــــة امققيمية 2022شــــاا /فبراير 

 لق نوب األفري ي بغية الت  يل بتنفي" االتفاقية تنفي"ا ف االق 

  ن ز برــــــــــ ، ع د المكت  حق ة عمل في إطال المنمــــــــــة امققيمية لق نوب األفري ي  2022وفي شــــــــــاا /فبراير   - 34
تحويل الم تم اة من خالل االبتوال في م ال مكافحة الفســــــــال فيما يت ق  بالمرــــــــترياة ال امة وحماية المبق ِّغين عن 

ــواـنا وجنوب أفريأـيا واامبـيا  الم ـالفـاة  ق وُع ـدة حق ـة ال مـل في جنوب أفريأـيا وحضـــــــــــــركـا ممثقون عن أنغوال وبوتســـــــــــ
كـة عقى ـقا مـة ـبال  واة التي يت ين ات ـاطكـا من أجـل  لِّ ومالوذ ومواامبي  وـناميبـياق واتفـ ت البـقدان المرـــــــــــــا   وامـاابوذ 

 ت زيز حماية المبق ِّغين عن الم الفاة والرفافية في المرترياة ال امة في المن  ةق 

لفســــال في ، أطق  المكت  شــــاكة من الممالفــــين في م ال مكافحة ا2021وفي كانون األول/ليســــمبر  -35
ــا ــتان وإيران لِّ الدول المرــ كة في مااللة الحزا، االقتمــــالذ ل ري  الحرير، وكي أطلبي ان وألمينيا وألاانيا وأوابكســ
امفــالمية( والبوفــنة واللرفــب وتركيا وال بل األفــول وجولجيا وصــربيا وطاجيكســتان وقيرنيزفــتان   -)جملولية 

إلى ت زيز قدلة البقدان المرــــالِّكة عقى من  الفســــال في مرــــالي  وكاااخســــتان ومنغوليا واليونانق وتلدف الرــــاكة 
االفــتثمال الدولية الوافــ ة الن اا وت زيز الت اون الدوليق وفــتتح   أكداف الرــاكة من خالل الت قم من األقران  

 والتدلي  والت وير ونرر المنت اة الم رفيةق 

 ة ال ري  امققيمية لمكافحة الفســــال، الم روفة وواصــــل المكت  ت ديم الدعم الت ني من أجل تنفي" خري  -36
ــا منمــــة إققيمية  بافــــم لتية تينيوا، بالتنســــي  م  أمانة منتدب جزل المحيط اللال ق وتوفر خري ة ال ري  أيضــ
ــياة المنبث ة عن آلية افـــــت راال تنفي" االتفاقية بمـــــولة  لقتنســـــي  لمن  ة المحيط اللال  بغرال م ال ة التوصـــ

 منسم ق جماعية وعقى نحو 
 
 

 تعزيز النزاهة والمساءلة في نظام العدالة الجنائية -هاء 
 

 نزاهة القضاء -1 

ــاش، التي يدعملا المكت ، توفير فرص لتاالل ال براة ولعم  -37 ــاكة ال المية لنزاكة ال ضـــــــ ــقت الرـــــــ واصـــــــ
قوماة عن الرــاكة في  األقران بالنســاة إلى ال ضــاة والســق اة ال ضــا ية في جمي  أنحاش ال الم، وك"لب نرــر الم 

ــاا /فبراير   ــ يد ال المي قد   70، كانت أكثر من  2022ال ديد من المحافلق وحتى شــــــ ــا ية عقى المــــــ والية قضــــــ
أصـــــــاحت مواق  تدلي  فيما يت ق  بت بي  م موعة األلواة التدليبية في م ال أخالقياة ال ضـــــــاش التي أعدتلا  

االل ال براة في م االة موا ــــــــيعية م تقفة، مثل الرــــــــاكةق وواصــــــــقت الرــــــــاكة أيضــــــــا إطكاش الوعي وت زيز ت 
افـت دا، ال ضـاة لوفـا ل التواصـل االجتماعي، ومسـا ل نزاكة ال ضـاش المتمـقة بنوع ال نس، وايالة ث ة ال ملول 
ــتمر إثراش   ــا يةق وافـ ــاة والنزاكة ال ضـ ــاف المـــالة بين الرفاه البدني وال  قي لق ضـ ــتورـ ــا ي، وافـ في ال لاا ال ضـ

ــاك ــاكة )الموق  الرـــــــــ بموالل جديدة، بما في طلب م االة لأذ    (www.unodc.org/ji/ar/index.htmlي لقرـــــــــ
 وحق اة للافية شاكية وألواة تدليبيةق

http://www.unodc.org/ji
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، ع د المكت  في جملولية أفريأيا الوفـــــ ى حق ة عمل برـــــزن نزاكة 2021وفي ترـــــرين األول/أكتوبر   -38
من االتفاقيةق ولكزة حق ة ال مل، التي ُع دة في إطال مرروع مرتر  م  ب ثة األمم   11ال ضاش وتنفي" المالة 

ــت رال في جملولية أفريأي  ــزن المتحدة المتوامقة المت دلة األب ال لتح ي  االفــ ــ ى، عقى ماال  بانغالول برــ ا الوفــ
فــــقو  ال لاا ال ضــــا ي، واملشــــالاة التي قدمتلا الرــــاكة ال المية لنزاكة ال ضــــاش برــــزن مســــا ل نزاكة ال ضــــاش  
المتمــــقة بنوع ال نس، وافــــت دا، ال ضــــاة لوفــــا ل التواصــــل االجتماعيق وجرب عرال ومناقرــــة النتا ج األولية 

 جرذ بدعم من المكت قال"ذ أُ  11لت ييم تنفي" المالة 

، ترــــال  المكت  ومفو ــــية األمم المتحدة الســــامية لح وا امنســــان  2021وفي كانون األول/ليســــمبر  -39
ــيالة ال انون من أجل حماية   ــيد وفــــ ــان الســــــ ولية في تنايم تدلي  عن ُب د عقى الحكم الرشــــ وكيفة ح وا امنســــ

  مقوة ال ربية الس وليةقح وا امنسان وت زيز ال ضاش ال الل والمست ل في الم

لول األخالقياة ال ضـــــــــا ية في عالم  برـــــــــزن حدث ناموفي الرـــــــــلر نفســـــــــه، أللى المكت  بكقمة في  -40
لكز عقى افــــت دا، ال ضــــاة األخالقي  ا الحدث ال"ذ إفــــاانيا ك" ق ونامت ل نة األخالقياة ال ضــــا ية فيمترابط

 لوفا ل التواصل االجتماعيق

المت دلة ال ومياة( ت ييما    -، أن زة الليفة ال ضــا ية في بوليايا )لولة  2022وفي كانون الثاني/يناير   -41
 لم اطر الفسال بدعم من المكت ق

 
 

 نزاهة الدعاء العام -2 

المت دلة ال ومياة( في تحديث مدونة  -، بدأ المدعي ال ا، في بوليايا )لولة 2022شـــــــــاا /فبراير  في  -42
   األخالقياة، بدعم من المكت ق

 
 

 النزاهة في السجون  -3 

ر المكت  2021في ترــــــــــــرين األول/أكتوبر  -43 ت ييم م اطر الفســــــــــــال في ناا، ل  تنايم حق ة عمل، يســــــــــــم
لوفـــــــ ى، في إطال مرـــــــروع مرـــــــتر  م  ب ثة األمم المتحدة المتوامقة المت دلة الســـــــ ون في جملولية أفريأيا ا

األب ال لتح ي  االفـــــــــــــت رال في جملولية أفريأيا الوفـــــــــــــ ىق وو ـــــــــــــ ت حق ة ال مل قا مة بالتدابير الرامية إلى 
 الت ايف من حدة ك"ه الم اطر في الم االة طاة األولوية، وخ ة لتنفي"كاق 

 
 

 افحته في القطاع الخاصمنع الفساد ومك -واو 
 

 من التفاقية 12العمل على وضع معايير وإجراءات لصون نزاهة القطاع الخاص في إطار تنفيذ المادة   

واصــل المكت  امفــلا، في عمل فرقة ال مل الم نية بالنزاكة واالمتثال التاب ة لم موعة ال رــرين إبان   -44
ــة إي اليا )في عا،   ــيا )في عا، (  2021ل افــــ (ق وقد، المكت  ال برة الفنية والموالل الالامة لدعم 2022وإندونيســــ

 صوت ولقة فيافاة برزن النزاكة واالمتثالق

ــل المكتــ  ت ــاونــه م  االتفــاا ال ــالمي ل مم المتحــدة -45 ــزن الم ــايير  ف  ،وواصـــــــــــــ   ــد لولة تــدليبيــة برـــــــــــــ
ــال في إ ــاكة االتفاا ال المي المحقية في  حدث  طال  والممالفـــــاة ال يدة الدولية في م ال مكافحة الفســـ نامته شـــ

ــرين األول/أكتوبر   بوليايالولة  ــال  المكت  في اجتماعاة وحق اة عمل 2021المت دلة ال ومياة في ترــــــ ق وشــــــ
م تقفة ع دكا االتفاا ال المي بلدف تحديث اآللية الم روفة بافــم "االتمــال برــزن الت د،" بغية تمكين الرــركاة  

  ير عن جلولكا الرامية إلى تنفي" الماال  ال ررة لالتفاا ال الميقمن ت ديم ت ال 
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، شــال  المكت  في االجتماع الســنوذ لقم تم  المحقي ال"ذ ُع د عن ُب د 2021وفي ترــرين الثاني/نوفمبر   - 46
أعضــــاش من في إطال مااللة الرــــراكة من أجل مكافحة الفســــال التاب ة لقمنتدب االقتمــــالذ ال الميق و ــــمم االجتماع 

الم تم  المحقي والمنامـاة اـلدولـية والم تم  المـدني والحكومـاة لمـناقرــــــــــــــة نزاكـة األعمـال الت ـالـيةق وفي ترـــــــــــــرين  
 ، شال  المكت  في االجتماع الحالذ عرر لق نة التوجيلية لقتحالف من أجل النزاكةق 2021الثاني/نوفمبر  

رــــروع "الرــــركة الزلقاش"، وكو مااللة أطق تلا ، لعم المكت  إطالا م2021وفي ترــــرين األول/أكتوبر  -47
كياناة خاصة في شرا أفريأيا من أجل تر ي  لوا ر األعمال عقى مكافحة الفسال والترويج لبيفة أعمال ت الية 

 شركة في من  ة شرا أفريأياق  500نايفةق وترمل المااللة حاليا أكثر من 

تماعاة م  أصــــحاب ممــــقحة من ال  اعين ال ا، ، ع د المكت  اج2021وفي ترــــرين األول/أكتوبر  -48
  وال اص في األلجنتين وبيرو وشيقي من أجل تحديد التدابير الالامة لزيالة شفافية المقوية النفعيةق

، ع د المكت ، بالرـــــــراكة م  نرفة الت الة والمـــــــناعة في فـــــــاموا، 2021وفي ترـــــــرين األول/أكتوبر  -49
، كدفتا إلى ت زيز  نزاكة األعمال الت الية لروال األعمال الرــاابحق تي عمل ك ينتين في فــاموا برــزن مو ــوع 

 لية ال الية من الفسال بين لوال األعمال الراابقالنزاكة والممالفاة الت ا

النزاكة في م تم    برــــــــــــزن، نامم المكت  منتدب ل عمال الت الية 2021وفي ترــــــــــــرين الثاني/نوفمبر   -50
الفســــال ونرفة الت الة والمــــناعة والمفوال الم ني ، بالت اون م  وكالة مكافحة  األعمال الت الية في أوابكســــتان

 بحماية ح وا لوال األعمال وممالحلم المرروعة في أوابكستانق

وشــــــال  المكت  في الرــــــلر نفســــــه في اجتماع م  ل نة األولاا المالية والبولصــــــة في الفقبين برــــــزن كياية  - 51
 تحسين جم  وتاالل الم قوماة المت ق ة بالمقوية النفعيةق  ت زيز شفافية المقوية النفعية ولعم جلول الق نة الرامية إلى 

ــال، في  -52 ــمبر  9وفي اليو، الدولي لمكافحة الفســـــــــــ ، قد، المكت  الدعم لراب ة  2021كانون األول/ليســـــــــــ
، في تنايم حق ة للافـــــــــية شـــــــــاكية لمناقرـــــــــة لول نير لبحيةالمح  ين الم نيين بالرـــــــــركاة، وكي لاب ة لولية 

 الم نيين بالرركاة في من  الفسالقالمح  ين  

، ع د المكت  اجتماعاة م  أصــحاب ممــقحة من ال  اعين ال ا، وال اص 2022وفي شــاا /فبراير   -53
  في كولومبيا والمكسيب من أجل ت ييم الت د، المحرا في تنفي" القوا ش المت ق ة برفافية المقوية النفعيةق

إلوترونية تضـــــم النام الوطنية المت ق ة بمســـــؤولية األشـــــ اص   المكت  في الرـــــلر نفســـــه مكتاة  افتتشو  -54
لول أطراف   10االعتااليين وامتثال الرـــــــــركاة في أمريكا ال نوبية والمكســـــــــيبق وقد ُأنرـــــــــفت المكتاة بدعم من  

 تح م ت من صحة الم قوماة المدلجة فيلاق 

ــل المكت  اال ــــ الع بزنرــــ ة  -55 ــمولة بالت رير، واصــ ترمي إلى ت زيز نزاكة األعمال وخالل الفترة المرــ
الت الية في ميانمال عن طري  و ــــــ  مدونة نموطجية ل واعد الســــــقو  في م ال األعمال الت الية، وإعدال لعاة  

  " بغية إطكاش الوعي بم اطر الفسال في ال  اع ال اصقال الةإلوترونية ُت رف بافم "القعاة 

 
 

 تعزيز التعليم والمعارف بشأن منع الفساد   -زاي 

ــمبر   -56 ــااب في م ال  2021في كانون األول/ليســــــــ ، أطق  المكت  المااللة ال المية لقت قيم وتمكين الرــــــــ
مكافحة الفســال )مااللة "نريس"( من أجل مواصــقة ت زيز لول الت قيم والرــااب في من  الفســال ومكافحته، تماشــيا 

اعتمدته ال معية ال امة في لولتلا االفــتثنا ية من أجل مكافحة الفســال الم  ولة في    م  امعالن الســيافــي ال"ذ
 لمرف (ق، ا32/1-لا)قرال ال معية ال امة  2021حزيران/يونيه  
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 األوساط األكاديمية -1 

ــ ة لمؤتمر الدول  -57 في إطال مااللة "نريس"، ع د المكت  ندوة أكاليمية لولية عقى كامش الدولة التافـــــــــ
، مما أتاح ألعضاش الراكة األكاليمية التاب ة لقمكت  ونيركم 2021األطراف الم  ولة في كانون األول/ليسمبر 

ــاة ال يــدة المت ق ــة بــالتثأيف والاحوث في م ــال  من األكــاليميين وال براش منتــ  دب لتاــالل الم ــالف والممــالفـــــــــــــ
مكافحة الفسـالق واخُتتمت الندوة باعتمال وثي ة ختامية تتضـمن توصـياة برـزن الوياية التي يمكن بلا لقمكت  أن 

 يدعم التدليس األكاليمي والاحوث في م ال مكافحة الفسالق 

، ُلل ِّفــت نما ط النزاكة المتضــمنة في فــقســقة النما ط ال امعية  2021واعتاالا من ترــرين األول/أكتوبر  -58
 15طالاا من جام اة في باكســتان وكينيا والمكســيبق وإ ــافة إلى طلب، أل ى  7  650التي أعدكا المكت  لنحو 

ن بغية عرال للافــــــــاة حالة من من الممالفــــــــين في م ال األعمال الت الية محا ــــــــراة خبراش في تقب البقدا
ــتمر  ــمولة بالت رير، افـــــــ الحياة الواقعية وج ل التدليس أكثر توجلا صـــــــــوب الت بي  ال مقيق وخالل الفترة المرـــــــ

 برزن األخالقياة والنزاكة ومكافحة الفسال ل الب في باكستان وكينيا والمكسيبقفياقية جامعية   نما طتدليس 

ع د المكت  حق ة عمل برــــزن مكافحة الفســــال لمــــالش محا ــــرين   ،2021وفي كانون األول/ليســــمبر  -59
جام يين من االتحال الروفـــــــــي والبراايل والمـــــــــين واللند كدفت إلى ت زيز قدلتلم عقى و ـــــــــ  مناكج لمكافحة  

   الفسال وافت دا، الموال واأللواة الت قيمية التي ينت لا المكت ق

ولة تدليبية لمـــــــالش طالب في كقية امعال، برـــــــزن ، ع د المكت  ل2021وفي ترـــــــرين األول/أكتوبر  -60
ــركا وت ميملا وآلياة حماية المبق ِّغين بالت اون م  كقية  ــال وتق يلا ونرــــــــــ حرية التما  الم قوماة المت ق ة بالفســــــــــ

 وشاكة المحفيين الم نيين بمكافحة الفسال في المحيط اللال ق  امعال، والمحافة ب ام ة فاموا الوطنية
 
 

 جوانب أخرى للعمل مع الشباب -2 

، أطق  المكت  في إطال مااللة "نريس" لعوة لت ديم الترشــــــــــــيحاة 2021في كانون األول/ليســــــــــــمبر  -61
وفـي و، الم قس، ال"ذ ق  YouthLEDل ضـوية م قس افـترـالذ م ني بالنزاكة في أوفـا  الرـااب، ُي رف بافـم 

ــداش المرـــولة إلى   30و 18فرلا تتراوح أعمالكم بين    25يتزلف مما يمـــل إلى  عاما ويمثقون جمي  المناط ، ب فـ
 المكت  برزن االفتراتي ياة الرامية إلى إشرا  الرااب في ال لول الف الة لمكافحة الفسالق 

، نام المكت  عن ُب د مســـــــــاب ة كاكاثون من أجل مكافحة الفســـــــــال 2021وفي ترـــــــــرين األول/أكتوبر   -62
أفريأيا والســـنغال وكينيا وممـــر وني يرياق وتمثقت أكداف اللاكاثون    لمـــالش م ولذ برام ياة شـــااب من جنوب

في ت زيز افــت دا، تونولوجيا الم قوماة واالتمــاالة لمن  الفســال ومكافحته في أفريأيا من خالل االفــتفالة من 
رـــراكة م  االبتوال وإشـــرا  الرـــاابق وفي الســـنغال، نام المكت  حفال ختاميا لق ســـم الســـنغالي من اللاكاثون، بال

 المكت  الوطني لمكافحة االحتيال والفسالق

، لعم المكت  الـراكة اميفوالية لق الة 2021وبمناـفاة اليو، الدولي لمكافحة الفـسال في كانون األول/ليـسمبر   - 63
ر المكت  إجراش مناقرـــة بين الرـــاا  ب الرـــااب من أجل النزاكة في تنايم أفـــبوع عمل لقمواطنين في كوة ليفوالق ويســـم

من م تقف ق اعاة الم تم  وواير الحكم الرشـيد وت زيز ال دلاة ومكافحة الفسـال برـزن مسـاكماة الرـااب في م ال  
 مكافحة الفسالق وُعرال في مدلفة في ألاوبي فيقٌم قمير عن االحتيال في الناا، الت قيمي، وتقت طلب مناقرةق 

ــاكية برــــزن ت زيز النزاكة في أوفــــا   ، نامم المكت  حق ة لل 2021وفي كانون األول/ليســــمبر   -64 ــية شــ افــ
 الرااب من خالل الريا ة، بالت اون م  إلالة الرااب التاب ة لواالة الت قيم والرااب والريا ة في توفالوق
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مت بالت اون م  كيفة إن اط ال فولة في  -65 وفي إطال مااللة "نريس"، ع د المكت  حق ة عمل لقرــااب ُنا ِّ
ق وقد  2022ال المي الراب  لقرـــــــــااب ال"ذ ُع د في ممـــــــــر في كانون الثاني/يناير    ممـــــــــر عقى كامش المنتدب

شـابا من جمي  أنحاش ال الم بلدف ت قيملم كياية افـتاانة الفسـال، وتمكينلم   60جم ت حق ة ال مل ما ي رب من 
 من ال مل ك وامل لقتغيير امي ابي في م تم اتلم المحقيةق 

 
 

 لمنشورات األدوات اإللكترونية وا  - 3 

واصـل المكت  افـتحداث منت اة م رفية وإتاحة المنت اة الموجولة ب دة لغاةق ويمكن االطالع عقى  -66
، كما أنلا م مم ة حســ  الموا ــي  عقى صــفحة  ( 2) ك"ه األلواة والمنرــولاة الت نية عقى الموق  الرــاكي لقمكت 

 ق( 3) الفري  ال امل

الفســــال   برــــزن   ، ُنرــــرة ولقة فــــيافــــاتية عقى ن اا األمم المتحدة2021األول/أكتوبر وفي ترــــرين  - 67
ــدذ ل اماة والت افي منلا:  19- كوفيد وجا حة  ــتوب التمـــ  Corruption  لاعنوان ، التحدياة ال ا مة عقى مســـ

and COVID-19: challenges in crisis response and recoveryفرقة ال مل ال المية الم نية  ، أعدتلا
بمكافحة الفســــال التاب ة ل مم المتحدة تحت الأيالة المرــــتركة لقمكت  وإلالة الرــــؤون الســــيافــــية وبناش الســــال،  

 وبرنامج األمم المتحدة امنما يق

م اطر الفســــال في المرــــترياة ال امة في عن ، نرــــر المكت  ولقة 2021ين الثاني/نوفمبر  وفي ترــــر  -68
 Corruption risks in publicلــاعنوان   ،في البقــدان ال زليــة في المحيط اللــال   19-فــــــــــــــيــاا جــا حــة كوفيــد

procurement in the context of COVID-19 in Pacific island countries ق وأو حت الولقة كيف تغيرة
، 19-النام التي ت مـل بموجبلـا نام المرــــــــــــــترـياة في البقـدان ال زلـية في المحيط اللـال  نتي ـة ل ـا حـة كوفـيد

  سالقوافتورفت ما يتمل بلا من تحدياة وتزايد م اطر الف

ــرين الثاني/نوفمبر   -69 ــدل  2021وفي ترـــ ــول، صـــ ــكقه   :19-جا حة كوفيد  عن منرـــ تفاقم التلديد ال"ذ يرـــ
ــتدامة في بقدان جزل المحيط اللال  ــال عقى ح وا امنســــــــــان والتنمية المســــــــ  The COVID-19 عنوانه  ،الفســــــــ

Pandemic: Exacerbating the Threat of Corruption to Human Rights and Sustainable 

Development in Pacific Island Countriesإلى تفاقم  19-ق ويو ـــــــــش المنرـــــــــول كيف ألة جا حة كوفيد
 التلديد ال"ذ يركقه الفسال عقى ح وا امنسان والديم راطية وفيالة ال انون في من  ة المحيط اللال ق 

يتضمن لليال مرجعيا ا  منرول وفي تررين الثاني/نوفمبر أيضا، أصدل المكت  والق نة األولمبية الدولية  -70
 Legal Approaches to Tackling the ، عنوانهالنلج ال انونية لقتمـــــدذ لقتالع  بالمســـــاب اة الريا ـــــية  عن

Manipulation of Sports Competitions: Resource Guide  التاب ة لقرــــــــــراكة   4ق وأصــــــــــدلة فرقة ال مل
الدولية لمكافحة الفســال في الريا ــة، التي يترــال  في ل افــتلا كل من المكت  والق نة األولمبية الدولية، للافــة  

ــة: نارة عامة عقى ال واعن   ــوة في م ال الريا ــ ــدذ لقرشــ ــقةالتمــ  Tackling  ، عنوانلانين والم ايير طاة المــ

Bribery in Sport: An Overview of Relevant Laws and Standards ،ق وفي اليو، الدولي لمكافحة الفسـال
ه المكت ، وال"ذ يســقط الضــوش ألول مرة عقى الن اا   ُأطق  الت رير ال المي برــزن الفســال في الريا ــة ال"ذ أعدم

 ال المي لقفسال في الريا ةق

من  الفســـــــال ومكافحته من ا ي د، لمحة عامة عن ت رير ، أطق  المكت  2021ول/ليســـــــمبر  وفي كانون األ  - 71
 Preventing and Combating Corruption as it Relatesه  ، عنوان حيث عالقته بال را م التي تؤثر عقى البيفة 

 __________ 

 قwww.unodc.org/unodc/en/corruption/index.htmlانار  (2) 
 قwww.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.htmlانار  (3) 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html
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to Crimes that Have an Impact on the Environment: An Overview ــال ق ويحقل الت رير ال القة بين الفســ
وال را م التي تؤثر عقى البيفة، ويمـف ال لول الرامية إلى من  الفسـال المتمـل بتقب ال را م ومكافحتهق وفي الرـلر  

ــر ت رير  ــه، ُنرــ ــية واللياكل التنايمية ونماطج األعمال و جرا م األحياش البرية عن   نفســ  ، عنوانهال لاة الفاعقة الر يســ
Wildlife crime: key actors, organizational structures and business models ق 

ــر المكت  ولقة   - 72 ــا، نرــــ ــمبر أيضــــ ــدذ لحاالة  تتناول  وفي كانون األول/ليســــ ــال: تدابير التمــــ األاماة والفســــ
ــتفـالة :  19- ال وال  أثنـاش جـا حـة كوفيـد   Crises and corruption: emergency، عنوانلـا الت ـالب والـدلو  المســـــــــــ

responses during COVID-19: experiences and lessons learned ،    تســـــتند إلى للافـــــاة افـــــت مـــــا ية إققيمية
ُأجريت في بداية ال ا حةق وكان اللدف من تقب الدلافاة االفت ما ية كو جم  م قوماة عن تدابير التمدذ األولية  

اة إااش األامة، بما في طلب النوع الم تمد من حز، امناثة في حاالة ال وال ، وم اطر إفــــــاشة التي ات "تلا الحكوم 
 االفت دا، واالحتيال طاة المقة، وإشرا  كيفاة مكافحة الفسال والليفاة الرقابية في تنفي" ك"ه الحز، ولصدكاق 

 The Time is Now: Addressing theوخالل الفترة المرــــمولة بالت رير، ُترجم المنرــــول الم نون   -73

Gender Dimensions of Corruption  (حان الوقت اآلن: م ال ة األب ال ال نســانية لقفســال)   إلى القغاة
 امفاانية وال ربية والفرنسية وطري ة برايل بامنوقيزيةق

طاة صـقة، بما في طلب في مؤتمراة وحق اة    أحداثوُوا ِّعت منرـولاة المكت  عقى ن اا وافـ  أثناش   -74
 ق( 4) عمل ولولاة تدليبية وايالاة ُق ريةق وكي متاحة أيضا في الموق  الراكي لقمكت 

  
  األعمال الوقائية األخرى والمواضيع المستجدة -حاء 

 البرلمانات -1 

لول البرلماناة الوطنية برــــزن  لفي  المســــتوب  حدثا  نامم المكت ، عقى كامش الدولة التافــــ ة لقمؤتمر،   -75
الضــــوش عقى الدول الحيوذ ال"ذ تؤليه   الحدثق وفــــقط  ونيركا من الليفاة الترــــريعية في من  الفســــال ومكافحته

لكز عقى التحدياة ال ا مة والت د،  كما البرلماناة الوطنية وفــــا ر الليفاة الترــــريعية في من  الفســــال ومكافحته، 
دة المت ق ــة بــدول البرلمــانــاة الوطنيــة    14/8المحرا في تنفيــ" قرال المؤتمر   الم نون "ت زيز الممــالفـــــــــــــــاة ال يــ ِّ

ــا ر الليفاة ال ــال ب مي  أشــــــكاله"ق وعرال  وفــــ ما ات "ه البرلمانيون من الحدث  ترــــــريعية في من  ومكافحة الفســــ
فــــــا ر الوالياة ال ضــــــا ية من تدابير وما ا ــــــ ق وا به من أنرــــــ ة مت ق ة بت وير امجراشاة الداخقية من أجل  

 حقت زيز النزاكة والمساشلة في عمل الليفاة الترريعية وتر ي  مااللاة البرلمان المفتو 

ــراكة م    -76 ــال، بالرــــ ــين لقفســــ ــا، ع دة المنامة ال المية لقبرلمانيين المناكضــــ وعقى كامش المؤتمر أيضــــ
 قإعمال النزاكة برزن مو وعالمكت ، المنتدب التاف  لقبرلمانيين  

 
 البيئة -2 

الم نون "من  الفســـال ومكافحته من حيث عالقته بال را م التي تؤثر   8/12واصـــل المكت  تنفي" ال رال   -77
 عقى البيفة" ولعم ت ييم م اطر الفسال وإلالتلا في ق اعاة األحياش البرية والغاباة ومما د األفما ق 

ر 2022وشـــــــاا /فبراير   2021وفي ترـــــــرين األول/أكتوبر   -78 باالشـــــــترا  م  ل نة ح وا    ،المكت ، يســـــــم
ع د حق تي عمل لو ـــــــــ  المـــــــــيغة النلا ية ل  ة ترمي إلى الت ايف من  ،امنســـــــــان وال دالة املالية في نانا

 __________ 

  قwww.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.htmlانار  (4) 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html
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ــما  وتنمية تربية األحياش الما ية في ناناق وت الج ال  ة م اطر   ــا د األفـــــ ــالش واالة ممـــــ ــال لمـــــ م اطر الفســـــ
 األولوية في مرحقة فاب ة من ك"ه ال مقيةق الفسال التي افُتبينت وُلت ِّبت حس  

زكاة األفريأية"، الدعم إلى متنزه نالاماا  ، قد، المكت ، باالشــترا  م  منامة "المتن 2022وفي شــاا /فبراير   - 79
ــاب ة  ــُتبينت وُلت ِّبت حســـ  األولوية في مرحقة فـ ــال التي افـ ــقة لقت ايف من م اطر الفسـ الوطني في و ـــ  خ ة مفمـ

ــال في متنزه فيرونغا الوطنيق    من ال مقيةق  ــة فيرونغا من أجل إلالة م اطر الفســـ ــســـ ــراكته م  مؤفـــ ــل المكت  شـــ وواصـــ
 وُعي ِّن مسترالون خبراش في المتنزه بغية لعم وت زيز قدلة إلالته في الم االة المحدلة بوصفلا من األولوياةق 

لا رة الحياة البرية الوينية عقى و ـ   وواصـل المكت  لعم إلالة م اطر الفسـال في كينيا عن طري  مسـاعدة  - 80
، لعم المكت  عـ د  2021ناا، لاخقي لقت امل م  المبق ِّغين عن الم الفاة والرـــــــــــــكاوبق وفي ترـــــــــــــرين األول/أكتوبر  

ــال في لا رة الغاباة الوينية   ــل المكت  لعم إلالة م اطر الفسـ ــة التحدياة األمنيةق وواصـ اجتماع إققيمي لقحرا  لمناقرـ
قي: )أ( و ــ  مدونة قواعد الســقو  وفــيافــة امبالت عن الم الفاة وفــيافــة من  الفســال في المؤفــســة،  من خالل ما ي 

لفرص كســـــ  الراا    2022؛ )ب( إجراش تحقيل إققيمي في أوا ل عا،  2021التي صـــــدلة في كانون األول/ليســـــمبر  
 زيز فــيافــة التواصــل في المؤفــســة؛  لمــالش الراب اة الم تمعية الم نية بالغاباة؛ )ج( إفــداش المرــولة برــزن كياية ت 

 ق  2021موظفا جديدا في تررين الثاني/نوفمبر    254)ل( لعم ت ديم التدلي  التوجيلي لـ 

ــتاانة الحاالة التي يناغي إجراش تحأي اة مالية  -81 ــاعدة الدول األطراف عقى افــــــــ ــل المكت  مســــــــ وواصــــــــ
ــالي  ــزنلا، وقد، التوجيه لقمح  ين من أجل ت زيز افــــــــت دا، أفــــــ التحأي اة الماليةق وخالل الفترة المرــــــــمولة   برــــــ

، الدعم إلى أوننداق  بالت رير، ُقد ِّ

تناولت الفســال من حيث صــقته بال را م التي تؤثر عقى البيفة،    أحداثوترــال  المكت  في تنايم عدة  -82
كا وفرنسـا والمكت  ناممته مؤفـسـة ل نة ال دالة ل حياش البرية وبق ي   حدثأو شـال  فيلا كمتوقم، وكي كما يقي: 

ــ ة لمؤتمر الدول األطراف ــزن   عقى كامش الدولة التافـ ــل بال را م البيفيةبرـ ــال المتمـ ــدذ لقفسـ ــاة  التمـ ؛ ومناقرـ
ــاا /فبراير   ــزن ال را م التي تؤثر عقى البيفة ُأجريت في شـــ ل نة من  ال ريمة وال دالة   في إطال  2022خبراش برـــ

ال نــا يــة؛ واجتمــاع لفرقــة ال مــل التــاب ــة التفــاقيــة االت ــال الــدولي بــزنواع الحيوانــاة والناــاتــاة البريــة الملــدلة 
باالن راال برـــــزن االت ال نير المرـــــروع ب يناة من أنواع األشـــــ ال المرـــــمولة باالتفاقية ُع د في شـــــاا /فبراير 

 ق2022

 
 

 من الفسادحماية الرياضة  -3 

ــال لم موعة  -83 ــزن مكافحة الفســ ــتوب برــ ــ  الماال  الرفي ة المســ ــ ق  المكت  بدول لا د في لعم و ــ ا ــ
 ق2021ال ررين، التي اعُتمدة إبان ل افة إي اليا لقم موعة في تررين األول/أكتوبر 

، وق  المكت  م"كرة تفاكم م  الق نة األولمبية الدولية، وشــــــال  في 2021وفي ترــــــرين الثاني/نوفمبر   -84
  لقنزاكة في م ال الريا ةق  الراب المنتدب الدولي 

وع ـد المكتـ  عـدة حق ـاة عمـل بـاالشــــــــــــــترا  م  الق نـة األولمبيـة الـدوليـة واالتحـال الـدولي لورة ال ـد،   -85
لتوعية ممثقي  2021قى حق ة عمل إققيمية ُع دة عن ُب د في ترــــــــــرين األول/أكتوبر )الايفا(ق واشــــــــــتمل طلب ع

في م دونيا    2022الحكوماة والمناماة الريا ية في أفريأيا، وحق ة عمل وطنية ُع دة في كانون الثاني/يناير  
ــماليةق وفي كانون األول/ليســـــــــــمبر  تناول ا   جانبي حدثا  يفا ، نامم المكت  والق نة األولمبية الدولية والا2021الرـــــــــ

 ُع د عقى كامش الدولة التاف ة لقمؤتمرق و التمدذ لقفسال في الريا ة 



CAC/COSP/WG.4/2022/4 
 

 

V.22-02070 13/16 

 

ــرين الثاني/نوفمبر   -86 ــرين األول/أكتوبر وترــ ، ت اون المكت  م  الايفا لتنفي" برنامج الايفا 2021وفي ترــ
ــالش موظفي نزاكـة ـتاب ين  حق ـاة عمـل لبـناش ال ـدلاة ُع ـدة عن ُب ـ  10ال ـالمي لقنزاكـة عن طري  تنايم   د لمــــــــــــ

   لالتحال األفري ي لورة ال د،، واتحال أمريكا الرمالية والوف ى والواليبي لورة ال د،، وممثقين حكوميينق

ــافــة إلى طلــب، قــد، المكتــ  إحــاطــة إلى الوكــالــة الــدوليــة لقنزاكــة في لعاــة التنس في ترــــــــــــــرين  -87 وإ ـــــــــــــ
إيضـــــاحيا في حق ة عمل ع دكا اتحال جنوب آفـــــيا لورة ال د، وحق ة للافـــــية  ؛ وقد، عر ـــــا 2021األول/أكتوبر  

في إطال برنامج للجة الماجســــــــــــــتير التنفي"ذ في م ال الحوكمة في   2021ُع دة في ترــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  
بلا الوكالة الدولية   ت ـــــــــــ ق افي مااللة لقنزاكة ، 2021في كانون الثاني/يناير   ،الريا ـــــــــــة ال المية؛ وفـــــــــــاكم

  ق2022الختاالاة كرف المنر اة افت دالا لدولة بي ين ل ل اب األولمبية الرتوية ل ا، 
  

 الصحفيون  -4 

، لعم المكت  بالت اون م  لاب ة وفا ل امعال، في تونغا ع د حق ة  2021في تررين األول/أكتوبر   -88
ت البه برزن الرفافية في إبالت   للافية شاكية برزن إبالت النا ق وعرال صحفي محنمب ومالب لوفا ل إعال،

 النا ، ولول وفا ل امعال، في فضش الفسالق 

وفي تررين األول/أكتوبر أيضا، ع د المكت  باالشترا  م  لاب ة وفا ل امعال، في في ي حق ة للافية   -89
وأل ى ل يس شاكية عن نسل األموال وامجراشاة المت "ة في في ي وبقدان المحيط اللال  األخرب لمكافحتهق  

 وحدة االفت االاة المالية في في ي كقمة في الحق ة الدلافيةق 

، وفي إطال الملرجان الدولي لحرية الت بير في بولكينا فافــــو، لعم 2021وفي ترــــرين الثاني/نوفمبر   -90
تدليبية المكت  ع د اجتماع لق معية ال امة ل قية نولبرة اونغو لقمــحافة االفــت مــا ية في نرب أفريأيا ولولة 

إققيمية ألعضـا لاق وواصـل المكت  لعم خقية نولبرة اونغو في إنرـاش قاعدة بياناة شـامقة لسـ الة الرـركاةق 
  قع ولا عامة في نرب أفريأياوفتوفر قاعدة البياناة م قوماة شامقة عن الرركاة التي ُمنحت 

  
 المجتمع المدني -5 

لقتوعية نامتلا مناماة م تم  مدني في أحداث   ةالمكت  ثالث في اليو، الدولي لمكافحة الفسـال، لعم  -91
 عقى ت زيز النزاكة وث ة ال ملول في قواة األمنق تقب األحداثترال ومالي والني رق ولكزة 

  
 المنظور الجنساني -6 

ح وا امنســــــان وال دالة املالية في نانا    ل نة، ما فتئ المكت  يت اون م   2021من" منتمــــــف عا،  -92
ولا رة امحمـــــاشاة الغانية عقى إجراش للافـــــة افـــــت مـــــا ية برـــــزن ما ي قفه الفســـــال من آثال م تقفة في الرجال  
والنســــــاشق ويســــــتند ك"ا النلج إلى الدلو  المســــــتفالة من تحقيل الا د ال نســــــاني لقفســــــال في ني يريا، الوالل في  

،  Gender and Corruption in Nigeriaالم نون    ،وع ال نس والفســــال في ني يريان  زنبرــــ  منرــــول المكت 
ــول الر يســــي لقمكت  الم نون " "ق وأعربت ني يريا  حان الوقت اآلن: م ال ة األب ال ال نســــانية لقفســــالوإلى المنرــ

ق وفـيسـتمر ت ديم تحقيل  لقُا د 2023و  2022عن عزملا إجراش للافـة افـت مـا ية أخرب برـزن الفسـال بين عامي  
ال نســاني لقفســال، باالفــتنال أيضــا إلى المنل ية المســت دمة في ناناق وتواصــقت لول أطراف أخرب م  المكت  

 فسال التي تتناول الا د ال نسانيق مبدية اكتماملا بالدلافاة االفت ما ية برزن ال

، ع د المكت  اجتماع ما دة مســــتديرة برــــزن األب ال ال نســــانية لقفســــال في  2021وفي ترــــرين األول/أكتوبر   - 93
 كوة ليفوال أففر عن م موعة من التوصياة برزن كياية المضي قدما برزن ك"ا المو وع عقى الم يد الوطنيق  
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، ُع د اجتماع ما دة  2021نفي"ية إلى أوابكســـــــــــــتان في ترـــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  وخالل ايالة المديرة الت  -94
مسـتديرة وحق ة ن ا  برـزن ت ميم مراعاة المناول ال نسـاني في السـيافـاة المت ق ة بالم دلاة وال ريمة والفسـال، 

 من الأيالاة النسا يةق 30بمرالكة ما ي رب من 

نامة تنمية المرأة، وكي مؤفــــســــة مت مــــمــــة تاب ة لمنامة  ، ُأقيمت عالقة ت اون م  م 2021وفي عا،  - 95
ــيافــــاة  ــاش بوصــــفلن عوامل لقتغيير في م ال مكافحة  برــــزن   الت اون امفــــالميق ولعم المكت  إعدال ولقة فــ النســ

تحدل برنامج عمل المنامة    ، Women as agents for change in the fight against corruption  ، عنوانلا الفسال 
ــرين الثاني/نوفمبر   ــة بمنامة تنمية المرأة، 2021وأكدافلاق وفي ترــ ــال  المكت  في إطالا ألاة التمويل ال اصــ ، شــ

تمر جانبي ُنام في الدولة التافــــ ة لمؤ   حدث وكي صــــندوا افــــتفماني مت دل الرــــركاش، ولعم مرــــالكة المنامة في  
 ق المست بل: ترفيت المناول ال نساني في جلولنا لمكافحة الفسال  لفم برزن  الدول األطراف  

  
 الصحة -7 

الفســـــال وإلالتلاق ففي ترـــــرين األول/أكتوبر    في ت ييم م اطر  ال امة واصـــــل المكت  لعم مناماة المـــــحة   - 96
ر المكت ، باالشـترا  م  ل نة ح وا امنسـان وال دالة املالية في نانا، ع د حق تي  2022وشـاا /فبراير    2021 ، يسـم

عمل لو ـــــ  المـــــيغة النلا ية ل  ة ترمي إلى الت ايف من م اطر الفســـــال لمـــــالش لا رة المـــــحة في ناناق وت الج  
 ر التي افُتبينت وُلت ِّبت حس  األولوية في مرحقة فاب ة من ك"ه ال مقيةق  ال  ة الم اط 

 -وافتلل المكت  إجراش ت ييم لم اطر الفسال في واالة المحة الوطنية في جنوب أفريأياق وفي تيمول  -97
سـال في  ت ييما أفـافـيا لم اطر الف 2021مكافحة الفسـال في كانون األول/ليسـمبر   ول نةليرـتي، أصـدل المكت  

ق وتضــــــمن الت ييم توصــــــياة برــــــزن كياية م ال ة الثغراة  19-ق اع الرعاية المــــــحية في فــــــياا جا حة كوفيد
  ال ا مة في اأُلطر التنايمية والمؤفسيةق ويدعم المكت  تنفي" تقب التوصياةق

  أوقفوا الفيرو ، أوقفوا الفسال، ال تسكتوا عن ال  ز! ونامت نانا، بدعم من المكت ، حدثا  جانبيا  ب نوان   - 98
ــ ة لمؤتمر الدول األطرافق وأبرا طلب الحدث كيف أن جا حة كوفيد  ألة إلى تفاقم   19- عقى كامش الدولة التافــــــــ

كة في  م اطر الفســــــــال في النام المــــــــحية في جمي  أنحاش ال الم، وشــــــــدل عقى الحاجة إلى ت زيز الرــــــــفافية والنزا 
 مناماة المحة ال امة بلدف التمدذ ل اماة المحية بمزيد من الف الية والسرعةق  

األخالقياة ومكافحة الفســـال في كينيا برـــزن   ل نة، أجرب المكت  للافـــة مرـــتركة م   2021وفي عا،  -99
م اط ةق   24الفسـال في ق اع المـحة الويني، لكمزة عقى الممالفـاة المتما ة في المرـترياة واملالة المالية في 

  ق2022ك"ه الدلافة في نيسان/أبريل نرر ومن الم رل 
  

 تعميم تدابير مكافحة الفساد في جهود حفظ السالم وبناء السالم -8 

عيمن المكت  مســـترـــالا لرـــؤون مكافحة الفســـال في مكت  منســـ  األمم المتحدة المأيم ومنســـ  الرـــؤون   -100
ــال في   ــومال، مما أتاح ايالة إلماج تدابير مكافحة الفســـــ ــانية ونا   الممثل ال اص ل مين ال ا، في المـــــ امنســـــ

 جلول األمم المتحدة لبناش السال، في المومالق 

، المكت  -101 ــاحيا عن كياية ت ميم تدابير مكافحة  وقدم ــا إيضــ ــترا  م  إلالة عمقياة الســــال،، عر ــ  ، باالشــ
الفســال في عمقياة الســال، وفــياقاة ما ب د النزاع في إطال مؤتمر ع دته عن ُب د منامة حقف شــمال األطقسـي  

ــاة  ــنوية  تنايم  بمنافــ ــوعلولتلا الســ ــرين األول/أكتوبر   ليالة الدفاع في بناش النزاكة  عن مو ــ ق وقد  2021في ترــ
م ِّمت الدولة لفا دة المديرين التنفي"يين وال الة في ق اعي الدفاع واألمن، و  ــُ نمــــــــــــ  تركيزكا عقى لولكم في  اصــــــــــ

من أوكرانيا   مرـــــــالكين  الدولةت زيز جلول امصـــــــالح المســـــــتدا، والحوكمة الرشـــــــيدة وقيالتلا وتنفي"كاق و ـــــــمت  
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وأيرلندا وباكســـــــــــــتان وتونس وجملولية مولدوفا وجولجيا وصـــــــــــــربيا وال راا والمغرب ومنغوليا والنرويج، واالتحال 
 االفري يق

وواصـل المكت  أيضـا تنفي" مرـالي  لمكافحة الفسـال بالرـراكة م  ب ثة األمم المتحدة المتوامقة المت دلة  -102
ــت رال في جملو  لية أفريأيا الوفــــــــ ى وب ثة األمم المتحدة المتوامقة المت دلة األب ال لتح ي  األب ال لتح ي  االفــــــ

 االفت رال في ماليق
  

 إطار تقديم المساعدة وموارده  - ثالثا  

في حين ترك ِّز ك"ه الولقة عقى المااللاة واألنرــ ة المضــ ق  بلا من أجل تنفي" ال رالاة طاة المــقة   -103
التي اعتمدكا المؤتمر في لولته التافــــــــ ة، من الملم امشــــــــالة إلى أنه خالل الفترة المرــــــــمولة بالت رير، واصــــــــل  

 قية بزكمقهق المكت  أيضا ت ديم المساعدة التي ترمل ن اا الفمل الثاني من االتفا

نت المكت  من ت ديم املشــــــــــالاة والمرــــــــــولة  -104 وكنا  عدة برامج ومرــــــــــالي  عالمية وإققيمية ووطنية مكم
وال برة الفنية المت مــمــة، بناش عقى طق  الدول األطرافق وترــمل ب ا البرامج والمرــالي  ال المية وامققيمية 

 الر يسية ما يقي:

ال ومكــافحتــه عن طري  التنفيــ" الف ــال التفــاقيــة األمم المتحــدة  البرنـامج ال ــالمي لمن  الفســـــــــــــــ  )أ( 
 من أكداف التنمية المستدامة؛ 16لمكافحة الفسال لعما لقلدف 

 البرنامج ال المي لمكافحة ال را م المت ق ة بالحياة البرية والغاباة؛ )ب( 

طول للوب التلري     البرنامج ال المي برــــــــــزن ت زيز الت اون في م ال ال دالة ال نا ية عقى )ج( 
  )برنامج "كريم ست"(؛

 مرروع المكت  الم ني بالم دلاة وال ريمة في من  ة المحيط اللال ق )ل( 

ــالو المكت  امققيميون   -105 ــترــــــ ــ ق  مســــــ ــين ال امقين في الم ر، ا ــــــ ــمــــــ وإلى جان  الموظفين المت مــــــ
يم المســــــــاعدة الت نيةق ويرل في كل أجزاش  والوطنيون الم نيون بمكافحة الفســــــــال بدول مفيد في إن اح مااللاة ت د

موه من إفلاماة في تنفي" ال رالين   ق9/6و 9/3ك"ه الولقة عرال لما قدم

وخالل الفترة المرــــــــمولة بالت رير، كان أحد المســــــــترــــــــالين ال الميين ي مل في فيينا، بينما كان ال براش   -106
 ي )بالنســــاة لقمحيط اللال (، والمكســــيب )بالنســــاة والمســــترــــالون ال"ين ي دمون تغ ية إققيمية متمركزين في في 

لقمكســيب وأمريكا الوفــ ى وال نوبية ومن  ة الاحر الواليبي(، والســنغال )بالنســاة لغرب ووفــط أفريأيا(، وجنوب  
أفريأيا )بالنســــاة لق نوب األفري ي( وتايقند )بالنســــاة ل نوب آفــــيا وجنوب شــــرقلا(، وأوابكســــتان )بالنســــاة آلفــــيا 

ــ ى   ــالون ُق ريون في بابوا نينيا ال ديدة الوفــ ــترــ ــافة إلى طلب، عمل مســ وألمينيا وأطلبي ان وجولجيا(ق وبام ــ
ت يين مسترالين إققيميين في صربيا )بالنساة ل نوب   وافُتلقت عمقيةوجملولية الوونغو الديم راطية والمومالق 

 ت اون ال قي ي(، ومسترال ُق رذ في ماليقشرا أولوبا(، واممالاة ال ربية المتحدة )بالنساة لبقدان م قس ال

وي كف المكت  حاليا عقى إنرـــــــاش مراكز أقاليمية لمكافحة الفســـــــال تضـــــــم خبراش لوليين ووطنيين بغية  -107
في م ال مكافحة الفســــــــال في الميدان، افــــــــتوماال لق لول المب"ولة حاليا عقى المــــــــ يد   اشال بر   ت زيز حضــــــــول

من شــــــــــــــزن ت زيز ال ـدلاة الميـدانيـة أن يمك ِّن المكتـ  من تقبيـة ال قاـاة المتزايـدة ال ـالمي وامققيمي والوطنيق و 
ــبتمبر  الواللة من الدول األطراف لقحمـــول عقى التوجيه والدعم الت ني وبناش ال دلاة بســـرعة أكبرق وفي أيقول/فـ

 نية وت ديملا إلى ، أطق  المكت  المركز األول لمكافحة الفســـــال في المكســـــيب بغية تنســـــي  المســـــاعدة الت 2021
ــتند ك"ا المركز إلى ال برة   الدول األطراف في أمريكا الوفـــــــــــ ى ومن  ة الاحر الواليبي وأمريكا ال نوبيةق ويســـــــــ
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المكتســــــــاة في إطال المنبر امققيمي ألمريكا ال نوبية والمكســــــــيب من أجل الت  يل بتنفي" االتفاقية، ويســــــــلم في  
ق وي كف المكت  2025-2022ا الالتينية ومن  ة الاحر الواليبي لقفترة تنفي" لتية المكت  االفــــــتراتي ية ألمريك

ــلم في تنفي" لتية  ــيسـ ــال في أفريأيا، م ره في جنوب أفريأيا، وكو ما فـ ــاش مركز ثان لمكافحة الفسـ حاليا عقى إنرـ
 ق ولكنا بتوافر الموالل، فوف ُينرز مركز ثالث في آفياق2030المكت  االفتراتي ية ألفريأيا 

ملا المكت ، ايالة م رلة، بما   -108 وقد االال ال ق  لقحمــول عقى ال برة الفنية والمســاعدة الت نية التي ي د ِّ
في طلب ما يت ق  بمن  الفسـال، وكو ما يرج  جز يا إلى التركيز المو ـوعي لقدولة الثانية آللية افـت راال التنفي"  

 عقى التدابير الوقا يةق 

م ال لـاة المـانحـة وشــــــــــــــركـاش التنميـة لقمزيـد من الـدعم ال ويـل األجـل يمثـل  وبنـاش عقى طلـب، فـ ن ت ـدي  -109
ــالون والموظفون ال امقون في الم ر ال"ين يوفرون خبراة   ــترـ ــتمرال ال مل ال"ذ ي و، به المسـ ــيا  الفـ ــافـ ــرطا  أفـ شـ

مة في م ال مكافحة الفسالق   مت م ِّ

  
 الستنتاجات والتوصيات   - رابعا  

، 9/6و 9/3في الت د، المحرا والتحدياة ال ا مة برـــزن تنفي" ال رالين أن ينار  ولي الفري  ال امل ل ل  -110
ــية ك"ه، و  ــافــ ــقة تنفي"ه من جان    فــــبال    أن ي ترحعقى النحو المبين في ولقة الم قوماة األفــ لت زيز ولعم مواصــ

ع األمـاـنة عقى الـدول األطرافق وفي كـ"ا المــــــــــــــدل، ل ـل الفري  ال ـامـل يول أن ـيدعو الـدول األطراف إلى إطال
 المزيد من الم قوماة عن أنر تلا ومااللاتلا وشراكاتلا الرامية إلى تنفي" ك"ين ال رالينق

ول ل الفري  ال امل يول أن يرــدل عقى  ــرولة توافر موالل كافية ويمكن التنبؤ بلا لوي يتمكن المكت   -111
المــــ يد ال المي واألقاليمي وامققيمي والوطنيق من مواصــــقة ت ديم المســــاعدة الت نية المت ق ة بمن  الفســــال عقى 

ول ل الفري  ال امل يول، من ثمم، أن يرــــــــدل ك"لب عقى  ــــــــرولة أن ت يد الدول األطراف وال لاة المانحة عقى 
الســـــواش تزكيد التزاملا بمن  الفســـــال، بزشـــــكال منلا ت ديم مســـــاكماة من خالج الميزانية إلى المكت  توون مت دلة 
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