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أول -مقدمة
-1

أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل مؤتمر الــدول األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد في قرار  ،1/3المعنون

"آلية االســتعراض" ،فريق اســتعراض التنفيذ ،ورو فريق حكومي دولي مفتوح العضــوية متأللف مأ دول أطراف في
االتفاقية ويعمل تحت س ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة المؤتمر ويرفع ليه تقارير  .وتتمثل م مة الفريق في تكويأ ص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة جمالية عأ
عملية االس ـ ـ ــتعراض للوقوف علي التحدمات والممارس ـ ـ ــات الييدة ،والنظر في االحتياجات مأ المس ـ ـ ــاعدة التقنية

وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية علي نحو فعال.

ثانيا -تنظيم الدورة
ألف -افتتاح الدورة
-2

عقــد فريق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيــذ دورتــه الثــانيــة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة في فيينــا في الفترة مأ  14لي  18حزيران/

-3

وعقد فريق اس ــتعراض التنفيذ عش ــر جلس ــات ت أرس ـ ا حارب س ــعيد العميمي مارمارات العر ية المتحدة ،

مونيه  ،2021في شكل رييأ.

رئيس المؤتمر في دورته الثامنة؛ وعقدت أر ع جلسـ ـ ـ ـ ــات باالشـ ـ ـ ـ ــتراك مع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح

العضوية المعني بمنع الفساد.
-4

وفي  14حزيران/مونيه ،اعتمد الفريق تنظيم أعمال دورته ،بالصـ ــيلة الواردة في جدول األعمال المؤقت

-5

وقـدمـت أمينـة المؤتمر في تلمت ـا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تليـة لمحـة عـامـة عأ تنظيم أعمـال ارجراءات المنفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة

المشروح م. CAC/COSP/IRG/2021/1

والمشـ ـ ــترتة لفريق اسـ ـ ــتعراض التنفيذ في دورته الثانية عشـ ـ ـرة المسـ ـ ــتألنفة والفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح
العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ــة المعني بمنع الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد في اجتم ــاع ــه الث ــاني عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر .وأ رزت األمين ــة اعتم ــاد اليمعي ــة الع ــام ــة،

في قراررا دا ،1/32-لإلعتن السـياسـي المعنون "التزامنا المشـترك بالعمل بفعالية علي التصـدت للتحدمات وتنفيذ
التدا ير الرامية لي منع الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي" الذت أ رزت فيه الدول واألطراف في اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ــاد ،في جملة أمور ،األدوار الرئيس ـ ـ ــية لتتفاقية ولمؤتمر الدول األطراف في الي ود

العالمية الرامية لي تحس ــيأ قدرة الدول األطراف علي منع الفس ــاد ومكافحته بفعالية وعلي التعاون فيما ين ا في
رذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــألن ،ورحبت بإنيازات آلية اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد في تعزيز ج ود
األطراف مأ أجـل التنفيـذ الكـامـل اللت ازمـات ـا بموجـب االتفـاقيـة .تمـا أعـادت الـدول واألطراف في االتفـاقيـة في ذلـك
ارعتن التألكيد علي أرمية اآللية وصـ ـ ــف ا عملية حكومية دولية وشـ ـ ــفافة وفعالة وغير تدخلية وشـ ـ ــاملة ومحامدة

وغير اختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاميـة وغير عقـا يـة ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة وتـدريييـة مأ أجـل التعييـل بـإحراز تقـدم في تنفيـذ الـدول األطراف

لتتفاقية .وأعر ت تلك الدول واألطراف تذلك عأ التزام ا بمواصـلة تسـخير مكانات اآللية في تحدمد الممارسـات

الييدة والتحدمات التي تعترض تنفيذ االتفاقية ،ونشر الممارسات الييدة و ذل الي ود لمعالية الثلرات في التنفيذ

والتحدمات وتعميق التفارم والثقة المتبادليأ يأ الدول األطراف ،مع البناء أمضـ ـ ـ ــا علي التحدمات المسـ ـ ـ ــتبانة في

ذلك الصــدد .وعتوة علي ذلكُ ،حثت األطراف علي اســتكمال اســتع ارضــات ا في طار اآللية في الوقت المناســب
بحيث ممكأ اختتام دورتي االسـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض األولي والثانية في غضـ ـ ـ ـ ـ ــون فترة األداء المتفق علي ا ،والتزمت الدول
واألطراف بمتابعة االستنتاجات والمتحظات المستخلصة مأ عملية االستعراض متابعة تاملة وفعالة.
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باء -الحضور

م1

ُمِّثلت في الدورة الدول التالية األطراف في االتفاقية :االتحاد الروس ـ ـ ـ ـ ــي ،أذر ييان ،األرجنتيأ ،األردن،
-6
أرمينيا ،س ـ ــبانيا ،أس ـ ــتراليا ،س ـ ـرائيل ،أفلانس ـ ــتان ،كوادور ،ألبانيا ،ألمانيا ،ارمارات العر ية المتحدة ،ندونيس ـ ــيا،
أنلوال ،أوروغوات ،أوترانيا ،مران مجم ورية-ارستمية  ،أمرلندا ،مطاليا ،باراغوات ،باكستان ،البحريأ ،الب ارزيل،
البرتلال ،روني دار السـتم ،للاريا ،نلتدم ،،نما ،وتسـوانا ،ورتينا فاسـو ،البوسـنة وال رسـك ،ولندا ،ولي يا

مدولــة -المتعــددة القوميــات  ،يتروا ،تــاملنــد ،ترتيــا ،تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكيــا ،تونس ،تيمور-ليشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي ،اليزائر ،اليم وريــة

الـدومينيكيـة ،جم وريـة توريـا ،جم وريـة مولـدوفـا ،جنوب أفريجيـا ،جورجيـا ،دولـة فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطيأ ،رومـانيـا ،زمبـا وت،
الســلفادور ،ســلوفاكيا ،ســلوفينيا ،ســنلافورة ،الســنلال ،الســودان ،ســويسـرا ،شــيلي ،صــر يا ،الصــيأ ،الع ار ُ ،عمان،

غا ون ،غواتيماال ،غينيا االس ـ ـ ـ ـ ــتوائية ،فرنس ـ ـ ـ ـ ــا ،الفلبيأ ،فنزويت مجم ورية-البوليفارية  ،فنلندا ،فييت نام ،قطر،
كمبودما ،تندا ،تو ا ،توت دمفوار ،توس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاريكا ،تولومبيا ،الكويت ،تينيا ،ليبيا ،ليتوانيا ،مالطة ،مالي ،ماليزيا،

مدغشـ ــقر ،مصـ ــر ،الملرب ،المكسـ ــيك ،متوت ،المملكة العر ية السـ ــعودمة ،منلوليا ،ميانمار ،النروي  ،النمسـ ــا،

النيير ،نيييريا ،نيكاراغوا ،ال ند ،رندوراا ،الوالمات المتحدة األمريكية ،اليابان ،اليمأ ،اليونان.
-7

ومِّثل في الدورة االتحاد األورو ي ،ورو منظمة تكامل اقتصادت قليمية طرف في االتفاقية.
ُ
ومِّثلت في الدورة أمضا اللينة االقتصادمة ألمريكا التتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ُ

-9

ووفقــا للقــاعــدة  2مأ قرار المؤتمر  ،5/4أجــاز المؤتمر دعوة المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة ،ووحــدات

-8

األمانة العامة ،وريئات األمم المتحدة وص ـ ــنادمق ا و رامي ا ،والوتاالت المتخصـ ـ ـص ـ ــة ومؤسـ ـ ـس ـ ــات أخرى تابعة
لمنظومــة األمم المتحــدة ،والمعــارــد التــابعــة لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكــة رنــام األمم المتحــدة لمنع اليريمــة والعــدالــة الينــائيــة،
لي المشارتة في دورات فريق استعراض التنفيذ.

ومِّثلت بمراقبيأ ريئات األمم المتحدة وصــنادمق ا و رامي ا ،والوتاالت المتخص ـصــة ومؤس ـســات أخرى
-10
ُ
تابعة لمنظومة األمم المتحدة ،ومعارد تابعة لشـ ــبكة رنام األمم المتحدة لمنع اليريمة والعدالة الينائية :رنام
األمم المتحــدة ارنمــائي ،و رنــام األغــذمــة العــالمي ،ومع ــد األمم المتحــدة األقــاليمي ألبحــا

والمع د الكورت لعلم ارجرام.

اليريمــة والعــدالــة،

ومِّثلت بمراقبيأ المنظمات الحكومية الدولية التالية :المنظمة االس ــتش ــارية القانونية اآلس ــيوية األفريجية،
-11
ُ
والمرتز ارقليمي للمعلومات والتنسـ ـ ـ ـ ــيق في آسـ ـ ـ ـ ــيا الوسـ ـ ـ ـ ــطي ،وميلس التعاون لدول الخلي العر ية ،واليماعة
االقتص ـ ـ ـ ـ ــادمة لدول غرب أفريجيا ،ودموان المحاس ـ ـ ـ ـ ــبة األورو ي منيابة عأ المنظمة الدولية ل ج زة العليا للرقابة

المالية العامة والمحاس ـ ــبة  ،واألكادممية الدولية لمكافحة الفس ـ ــاد ،والمنظمة الدولية للش ـ ــرطة الينائية مارنتر ول ،

وجامعة الدول العر ية ،ومنظمة األمأ والتعاون في أورو ا ،ومنظمة التعاون ارستمي ،والمرتز ارقليمي المعني
باألسلحة الصليرة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن األفريقي والدول المتاخمة ،ومنظمة اليمارك العالمية.

ومِّثلـت في االجتمـام منظمـة فرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـالطـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلـة ،وري تيـان لـدمـه مكتـب م ارقـب دائم في مقر
-12
ُ
األمم المتحدة.

__________
م 1المعلومات المتعلقة بالحضور الواردة في رذا التقرير مستندة لي االتصاالت المؤتدة عبر ارنترنت والمشارتة بالحضور الشخصي.
V.21-04890
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ثالثا -أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
ألف -سحب القرعة
-13

ســحبت القرعة الســتعراض االتحاد األورو ي في دورتي االســتعراض األولي والثانية .واتفق الفريق علي

أن مطلب مأ االتحاد األورو ي خلط محتويات الصـ ـ ـ ـ ـ ــنادمق التي تتضـ ـ ـ ـ ـ ــمأ ورقات القرعة لميموعة دول أورو ا

اللر ية ودول أخرى وميموعة دول أورو ا الشـ ــرقية عند السـ ــحب الختيار الدول األطراف المسـ ـ ِّ
ـتعرضـ ــة مأ نفس

المنطق ــة اليلرافي ــة .وفيم ــا متعلق ــدورة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض األولي ،وقع االختي ــار علي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكي ــا ونيوت ت ــدولتيأ

مسـ ِّ
ـتعرضــتيأ لتتحاد األورو ي .أما فيما متعلق دورة االســتعراض الثانية ،فقد وقع االختيار علي س ـرائيل وجزر

ِّ
مستعرضتيأ لتتحاد األورو ي.
القمر تدولتيأ
-14

واس ــتيابة لطلب تقدمت به أنلوال بش ــألن عادة س ــحب القرعة الختيار الدولة المس ـ ِّ
ـتعرض ــة ل ا مأ نفس

المنطقة اليلرافية لدورة االس ـ ـ ــتعراض الثانية ،وقع االختيار علي غينيا االس ـ ـ ــتوائية تدولة مس ـ ـ ـ ِّ
ـتعرض ـ ـ ــة مأ نفس

المنطقة اليلرافية ألنلوال.
-15

وأجريت عمليات عادة س ـ ـ ــحب مؤقتة للقرعة في الحاالت التي ميوز في ا للدول المس ـ ـ ـ ِّ
ـتعرض ـ ـ ــة تألجيل

عمل ا تدول مس ـ ِّ
ـتعرض ــة وفقا لإلطار المرجعي آللية اس ــتعراض التنفيذ ولم متس ــأ التواص ــل مع ا للحص ــول من ا

علي تألكيد فورت بشألن استعدادرا رجراء االستعراضات.

باء -التقدم المحرز في تنفيذ الستعراضات ال ُقطرية
-16

ألقي ممثل ل مانة تلمة افتتاحية وقدم معلومات محدثة عأ التقدُّم المحرز في االسـ ــتع ارضـ ــات الُقطرية التي

أُجريت في طار دورتي االس ــتعراض األولي والثانية .و يأ أنه حتي وقت تتمهُ ،قدمت ردود علي قائمة التقييم الذاتي

المستعرضة ختل الدورة األولي ،وأُجرت  175حوا ار
المرجعية مأ  183دولة مأ الدول األطراف واألطراف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ 186
َ
مباش ـ ـ ـ ار م 161زيارة قطرية و 14اجتماعا مشـ ـ ــترتا  ،وأُنيزت  173ختصـ ـ ــة وافية .و ارشـ ـ ــارة لي التقدم المحرز في
ـتعرض ـ ــة في تلك الدورة قدمت
الدورة الثانية ،ذتر الممثل أن  127دولة مأ الدول األطراف واألطراف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  186المس ـ ـ َ
ردودرا علي قائمة التقييم الذاتي المرجعية ،بارضــافة لي جراء  72حوا ار مباش ـ ار م 67زيارة قطرية وخمســة اجتماعات

مشــترتة  ،وجنياز  54ختصــة وافية و 30تقرير اســتعراض قطرت .وذتر أن العمل علي نياز عدة ختصــات وافية
أخرى تخص دورتي االستعراض معا قد قارب علي االنت اء.
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وعتوة علي ذلك ،أشـ ـ ــار ممثل األمانة لي حاالت التألخير التي اسـ ـ ــتبينت في تسـ ـ ــمية ج ات اتصـ ـ ــال

وخبراء حكومييأ ،وفي تق ــدمم الردود علي قوائم التقييم ال ــذاتي المرجعي ــة ،وح ــاالت الت ــألخير المتعلق ــة بمتطلب ــات

الترجمة التحريرية ،والصـ ـ ـ ـ ـ ــعو ات في تحدمد مواعيد الزيارات القطرية ،وتقدمم معلومات ضـ ـ ـ ـ ـ ــافية عقب الزيارات
القطريـة وغيررـا مأ الظروف غير المتوقعـة النـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئـة عأ اليـائحـة .وأ لي عأ تنظيم دورة تـدريبيـة عبر ارنترنـت

بشـ ـ ــألن آلية اسـ ـ ــتعراض التنفيذ أتيحت لي ات االتصـ ـ ــال والخبراء الحكومييأ مأ أجل الن وض باالسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات

الُقطريــة في ــل رــذ الظروف .والحع أنــه علي الرغم مأ توفير مكــانيــة جراء زيــارات قطريــة عبر ارنترنــت
ـتعرض ـ ــة عدمدة مع ذلك
كوس ـ ــيلة أخرى للحوار المباش ـ ــر وفقا رطار اآللية المرجعي ،فقد قررت دول أطراف مس ـ ـ َ
تألجيل زيارات ا القطرية .وأشـار في رذا الصـدد لي عدة تحدمات اسـتبينت ختل الزيارات القطرية علي ارنترنت،

وأش ــار لي أن األمانة س ــتواص ــل تيس ــير جراء رذا النوم مأ الزيارات ،ال أن ا س ــتس ــتكش ــف أمض ــا مكانية جراء

زيارات في ش ــكل رييأ .وأوجز أمض ــا عددا مأ ارجراءات التزمة لتسـ ـريع وتيرة االس ــتع ارض ــات ،ش ــملت تعميم

ـتعرضـ ـ ــة والدول األطراف
رسـ ـ ــائل تذتيرية أكثر توات ار ورسـ ـ ــائل متابعة رسـ ـ ــمية ترسـ ـ ــل لي الدول األطراف المسـ ـ ـ َ

ـتعرض ـ ــة ،وج تأ الفريق بألس ـ ــماء الدول التي لم تعيأ ج ة اتص ـ ــال أو خبراء مس ـ ـ ِّ
المس ـ ـ ِّ
ـتعرض ـ ــيأ أو لم تقدم قوائم
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التقييم الذاتي المرجعية بعد تلقي ا رسـ ـ ــالتيأ تذتيريتيأ علي األقل ،وتعزيز الي ود الرامية لي االتصـ ـ ــال مباشـ ـ ـرة

بالمسؤوليأ في البلدان المعنية.
-18

وأ رزت متكلمة أرمية الدورة االس ــتثنائية األخيرة لليمعية العامة التي عقدت ألول مرة لمكافحة الفس ــاد.

وأش ــارت لي أن س ــيادة القانون أمر حاس ــم في مكافحة الفس ــاد ،وس ــائل من ا المؤس ـس ــات القوية ،والنظم القانونية

المس ــتقل ة والمحامدة ،وتعددمة وس ــائط ارعتم ،والص ــحافة االس ــتقص ــائية القوية ،ومش ــارتة الميتمع .وأكدت علي

قيمة التعاون الدولي والدور الذت تؤدمه االتفاقية في مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد علي الصـ ـ ـ ــعيد العالمي .وعتوة علي ذلك،

أشـ ـ ـ ــارت لي اسـ ـ ـ ــتعراض االتحاد األورو ي في طار آلية اسـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،مشـ ـ ـ ــيرة لي أن ذلك االسـ ـ ـ ــتعراض

س ـ ـ ـ ـ ــيض ـ ـ ـ ـ ــيا قيمة حجيجية لي التعاون يأ االتحاد األورو ي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات واليريمة

مالمكتب في ميال تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.

وُسـلط الضـوء علي أرمية آلية اسـتعراض التنفيذ مأ أجل التنفيذ الفعال لتتفاقية .وأشـار متكلمون لي فائدت ا
-19
في مسـ ــاعدة الدول األطراف تحدمد الثلرات واالحتياجات مأ المسـ ــاعدة التقنية .و ُشـ ـِّدد تذلك علي أرمية نشـ ــر التقارير

الن ائية لتس ـ ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ـ ــات القطرية واالنت اء مأ االس ـ ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ـ ــات في الوقت المحدد .وأ رز أحد المتكلميأ دور اآللية

وص ـ ــف ا عملية حكومية دولية وفعالة وش ـ ــفافة وش ـ ــاملة ومحامدة ومس ـ ــتمرة وتدرييية مأ أجل التعييل بإحراز تقدم في

تنفيذ االتفاقية .وأكد أن فريق اس ـ ــتعراض التنفيذ مسـ ـ ـ م تمنتدى في تبادل المعلومات عأ التدا ير الوطنية المتخذة أثناء

االسـتع ارضـات أو بعد نيازرا .وعتوة علي ذلك ،شـدد المتكلم علي ضـرورة تقدمم المسـاعدة التقنية في الوقت المناسـب

علي نحو مفي باالحتياجات المحددة أثناء االسـتع ارضـات .وترر متكلم آخر تألكيد الطابع الحكومي الدولي ليلية وشـدد

علي أرمية احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.
-20

وأ لي عدة متكلميأ الفريق بارجراءات التي اتخذت ا حكومات م بعد اختتام دورة االس ـ ـ ـ ـ ــتعراض القطرت األولي

و/أو الثانية ،وارجراءات التي اتخذت ا اسـ ــتيابة للتوصـ ــيات التي تلقت ا .وفي ذلك الصـ ــدد ،وصـ ــف عدد مأ المتكلميأ

التدا ير التي اتخذت ا حكومات م علي الصـعيد الوطني ،والتي شـملت وضـع اسـتراتيييات وخطط عمل لمكافحة الفسـاد،
واعتماد قوانيأ وتعدمتت تشريعية ،وجنشاء ريئات لمكافحة الفساد ،وجنشاء شبكات ممارسيأ.

 -21و ُش ـ ـ ـ ِّدد علي أرمية ارعتن الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي الذت اعتمدته اليمعية العامة في دورت ا االس ـ ـ ــتثنائية لمكافحة
الفساد في التوفيق يأ وج ات النظر بشألن منع الفساد ومكافحته.
-22

وأعرب أحد المتكلميأ ،في معرض شـ ـ ـ ـ ـ ــارته لي التدا ير التي اقترحت ا األمانة مأ أجل تينب حدو

مزيد مأ التألخير ،عأ أمل حكومته في أن تواصـ ـ ـ ـ ــل األمانة اتصـ ـ ـ ـ ــاالت ا الييدة مع ج ات االتصـ ـ ـ ـ ــال مأ أجل

ضـ ـ ــمان الثقة المتبادلة .وأشـ ـ ــار أمضـ ـ ــا لي الحاجة لي

جائحة مرض فيروا تورونا مكوفيد. 19-
-23

ار مزيد مأ المرونة نظ ار للحالة الرارنة الناجمة عأ

وأعرب أحد المتكلميأ عأ تقدمر ل مانة لتوفيررا دورات تدريبية للخبراء الحكومييأ المش ــارتيأ في آلية

استعراض التنفيذ ،وطلب لي األمانة مواصلة توفير التدريب و ناء القدرات مأ ختل خب ارء المكتب ،بما في ذلك

عأ طريق المنصات ارلكترونية.

جيم -أوجه التآزر مع أمانات اآلليات المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة
-24

قدمت ممثلة ل مانة اسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــا عاما ل نشـ ـ ــطة التي نفذت مؤخ ار مأ أجل تعزيز التآزر مع أمانات آليات

اســتعراض األقران األخرى لمكافحة الفســاد ،وذلك تماشــيا مع قرارت المؤتمر  4/7و 2/8وتذلك الفقرة  79مأ ارعتن
الس ــياس ــي الذت اعتمدته اليمعية العامة في دورت ا االس ــتثنائية لمكافحة الفس ــاد .وأش ــارت لي اس ــتمرار الحوار المنتظم
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فيما يأ األمانات ،ال س ــيما مأ ختل حض ــور تل أمانة الجتماعات األمانات األخرى وججراء مش ــاورات غير رس ــمية

متكررة بشألن المسائل ارجرائية المتصلة باالستعراضات القطرية والمسائل اليوررية ذات الصلة.
-25

وأوضـ ــحت الممثلة أن الشـ ــكل اليدمد لعقد اليلسـ ــات العامة عأ بعد قد أتاح لمو في األمانة حضـ ــور

أكثر مأ اجتمام واحد سـ ــنويا ل يئات االسـ ــتعراض األخرى ،تما أتاح لمو في األمانة المعنييأ باالسـ ــتع ارضـ ــات
القطرية أن متابعوا المناقشــات بشــألن التقارير القطرية في اليلســات العامة ل يئات االســتعراض األخرى ،وأن تلك

ممارســة ميدمة وفعالة مأ حيث التكلفة شــيع المكتب ال يئات األخرى علي مواصــلة تيســيررا .تما أوضــحت أن
األمانات تحدمدا تانت قد رتزت مشاورات ا العادمة غير الرسمية أثناء عامي  2020و 2021علي سبل التصدت
للعجبات التي تعترض آليات اسـ ـ ـ ــتعراض األقران بسـ ـ ـ ــبب جائحة توفيد ،19-وأن ا تبادلت الخبرات والممارسـ ـ ـ ــات

الييـدة فيمـا متعلق بيملـة أمور من ـا جراء زيـارات قطريـة علي ارنترنـت .وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـت أن الخبرات التي تبـادلت ـا

األمانات األخرى والبلدان التي س ـ ـ ـ ــبق ل ا أن ش ـ ـ ـ ــارتت في اجتماعات عأ بعد في طار آليات أخرى س ـ ـ ـ ــاعدت

المكتب علي تخطيط وججراء زيارات قطرية عبر ارنترنت في طار آلية استعراض التنفيذ .وأضافت أن األمانات
قد واصـ ـ ــلت أمضـ ـ ــا العمل معا بشـ ـ ــألن مسـ ـ ــائل موضـ ـ ــووية لليمع يأ الخبرة والمعرفة وتينب ازدواجية الي ود،

وأن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص ـ ـ ــادت وميموعة الدول المنارض ـ ـ ــة للفس ـ ـ ــاد التابعة لميلس أورو ا

قدمتا ،علي س ـ ــبيل المثال ،مس ـ ــارمات في منش ـ ــور المكتب األخير المعنون The Time is Now: Addressing

 the Gender Dimensions of Corruptionمآن أوان معالية األبعاد الينسـ ـ ــانية للفسـ ـ ــاد  ،وفي عملية صـ ـ ــوأ

ارعتن الس ـ ــياس ـ ــي ،وفي العملية التحض ـ ــيرية لش ـ ــبكة العمليات العالمية لس ـ ــلطات نفاذ القانون المعنية بمكافحة

الفس ـ ـ ــاد التي أطلقت مؤخرا .وقالت ن المكتب قد واص ـ ـ ــل أمض ـ ـ ــا تعاونه مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان

االقتصــادت والبنك الدولي وفرقة العمل المعنية بارجراءات المالية في ســيا دعم الفريق العامل المعني بمكافحة

الفساد التابع لميموعة العشريأ.
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وختل المناقشـ ــة التي تلت ذلك ،وردا علي اسـ ــتفسـ ــار ورد مأ أحد المتكلميأ بشـ ــألن التعاون مع آلية رصـ ــد

اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفسـ ــاد ومكافحته ،أوضـ ــحت أمينة المؤتمر أن األمانة تسـ ــعي لي زيادة تعزيز مشـ ــارتت ا

مع االتحــاد األفريقي .وترر أحــد المتكلميأ التــألكيــد علي أرميــة تعزيز أوجــه التــآزر ،في طــار والمــات مختلف آليــات

االس ــتعراض ،وتينب ازدواجية الي ود .وأش ــار لي أنه منبلي للدول أن تتعلم مأ بعض ـ ا البعأ وأن تعزز مش ــارتت ا

في المنتدمات ارقليمية المتعددة األطراف لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد .وأشـ ـ ـ ـ ــار متكلم آخر لي الدور الجيم الذت اضـ ـ ـ ـ ــطلعت به

مختلف المنظمات الدولية في تنفيذ صتحات تشريعية متنوعة وتحسيأ النظام القائم لمكافحة الفساد في لد .

رابعا -المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية
-27

قــدم ممثــل ل مــانــة معلومــات عأ النفقــات المتكبــدة لتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيير أعمــال الــدورتيأ األولي والثــانيــة آلليــة

االسـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض حتي  28شـ ـ ـ ـ ـ ــبا /فبرامر  ،2021وعأ الفيوة الحالية في التمويل يأ التبرعات المتلقاة مأ خارج

الميزانية واالحتياجات مأ الموارد التزمة لسير عمل اآللية.
-28

وفيما متعلق بموارد الميزانية العادمة ،أ رز ممثل األمانة تبعات التحدمات المتعلقة بالسيولة في الميزانية

العادمة ل مم المتحدة التي تؤثر سـ ـ ـ ـ ـ ــلبا في قدرت ا علي ملء الو ائف الشـ ـ ـ ـ ـ ــاغرة المشـ ـ ـ ـ ـ ــمولة بالميزانية العادمة،

و التالي تقليص عدد المو فيأ الذمأ معملون علي تقدمم الدعم آللية استعراض التنفيذ.
-29

وفيما متعلق بالنفقات مأ خارج الميزانية ،أوض ـ ـ ـ ممثل األمانة أن األزمة الناجمة عأ جائحة توفيد19-

خفضـت لي حد تبير األنشـطة التي تترتب علي ا تكاليا ،ومن ا سـفر الخبراء الحكومييأ وخبراء المكتب في سـيا

س تع ارضـات القطرية .ومأ ثم ،لم تُتكبد سـوى نفقات قليلة لدعم تشـليل آلية اسـتعراض التنفيذ منذ التقرير
جراء اال ـ
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المـالي األحـد

الوارد في الوثيقـة  .CAC/COSP/IRG/2020/4وأ لي ممثـل األمـانـة الفريق بـألن ميموم مـا أ ِّ
ُنفق

لدعم تنفيذ الدورتيأ األولي والثانية ليلية حتي  28شــبا /فبرامر  2021لي  9 785 200دوالر و3 714 300
دوالر ،علي التوالي .وأعرب ممثـل األمـانـة عأ تقـدمر للتبرعـات المـاليـة والعينيـة التي قـدمت ـا الـدول لـدعم اآلليـة،

وأ ل ي الفريق بـ ــألن ميموم التبرعـ ــات مأ خـ ــارج الميزانيـ ــة المقـ ــدمـ ــة لي اآلليـ ــة لي  17 739 600دوالر حتي

 28شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــا /فبرامر  .2021وذتر أن رــذا المبلي ملطي ميموم االحتيــاجــات المقــدرة مأ الموارد الخــارجــة عأ
الميزانيــة للــدورة األولي والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات األر ع األولي مأ الــدورة الثــانيــة ،ممــا معني أن الفيوة التمويليــة ارجمــاليــة

قد ُقلصت لي  1 420 100دوالر.
-30

وأشــارت حدى المتكلمات لي أن آلية اســتعراض التنفيذ ال تزال تضــطلع دور حاســم في تعزيز التنفيذ

الفعال لتتفاقية ،وتتي منص ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــتعراض التقدم المحرز في رذا الص ـ ـ ـ ــدد .وأعر ت عأ تقدمررا للمذترة التي

أعد ت ا األمانة بش ــألن الموارد والنفقات ،وش ــددت علي أن تقدمم تقارير مالية ش ــفافة ومنتظمة لي الدول األطراف،
بما في ذلك التقارير بش ـ ــألن النفقات والتكاليا المقدرة ،أمر أس ـ ــاس ـ ــي لض ـ ــمان اس ـ ــتمرار نموذج التمويل المختلط

ليليـة ،الذت معتمـد علي الميزانيـة العـادمة والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارمـة مأ خارج الميزانيـة علي حد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء ،في العمـل بفعـاليـة.

وأكدت علي اس ـ ـ ــتمرار دعم لدرا ليلية مأ ختل التبرعات ،وش ـ ـ ــيعت الي ات المانحة األخرى علي النظر في
تقدمم المزيد مأ التمويل ليلية مأ أجل سد الثلرة التمويلية.

خامسا -حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
ألف -تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ التفاقية
-31

رحب المتكلمون تنظيم الدورة االس ـ ـ ــتثنائية لليمعية العامة لمكافحة الفس ـ ـ ــاد التي عقدت مؤخ ار واعتماد

ارعتن الس ــياس ــي المعنون "التزامنا المش ــترك بالعمل بفعالية علي التص ــدت للتحدمات وتنفيذ التدا ير الرامية لي

منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي" .وأشير لي أن تحقيق االلتزامات الواردة في ذلك ارعتن السياسي
منبلي أن مكون جزءا مأ التحضيرات للدورة التاسعة للمؤتمر.

-32

وأعاد المتكلمون تألكيد التزام م بالتنفيذ الكامل لتتفاقية ،وري الص ـ ـ ـ ـ ــك العالمي الوحيد الملزم قانونا في

ميال مكافحة الفسـ ــاد ،وأكدوا دعم م آللية اسـ ــتعراض التنفيذ باعتباررا أداة ذات مصـ ــداقية للتقييم الفعال للي ود

الوطنية في ميال مكافحة الفساد ومساعدة الدول علي استبانة الثلرات في التنفيذ ومعاليت ا.
-33

وأعرب عدة متكلميأ عأ تقدمررم للدول األطراف المس ِّ
ـتعرضـة التي شـارتت في اسـتع ارضـات ا القطرية،

ول مانة علي ما أ دته مأ مرونة وتكيا سريع مع الوضع الناشئ عأ جائحة توفيد ،19-ضمأ جملة أمور.

ون ِّو دور االتفاقية وآلية اسـ ــتعراض التنفيذ في تحقيق النزارة ومنع الفسـ ــاد .ودعا أحد المتكلميأ الدول
-34
ُ
األطراف لي اسـتكمال اسـتع ارضـات ا في طار الدورة الثانية بحلول حزيران/مونيه  2024لكي متسـني دء المرحلة
المقبلة مأ اآللية.

-35

وأ لي عدد مأ المتكلميأ عأ الي ود التي ذل ت ا حكومات لدان م لتسـ ـ ــتيابة للتوصـ ـ ــيات المنبثقة عأ

اس ـ ــتع ارض ـ ــات ا في طار الدورتيأ األولي والثانية مأ آلية اس ـ ــتعراض التنفيذ .وأش ـ ــير لي تدا ير مأ قبيل اعتماد

ســياســات واســتراتيييات لمكافحة الفســاد ،وجنشــاء ريئات لمكافحة الفســاد ،وتوســيع نطا متطلبات ارفصــاح عأ

الموجودا ت ،وتعزيز حمامة المبلليأ عأ المخالفات ،وتنفيذ تدا ير لمنع تض ـ ـ ـ ــارب المص ـ ـ ـ ــال  .وتش ـ ـ ـ ــمل التدا ير

األخرى نشـ ـ ــاء محاكم لمكافحة الفسـ ـ ــاد ،وتروي النزارة في القطام العام ،وتعزيز الشـ ـ ــفافية في ميال االشـ ـ ــتراء
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العمومي ،وجصـ ـ ـ ــدار قوانيأ بشـ ـ ـ ــألن الحصـ ـ ـ ــول علي المعلومات ،وتعزيز نظم مكافحة غسـ ـ ـ ــل األموال واسـ ـ ـ ــترداد

الموجودات ،وضمان مساءلة األشخاص االعتبارييأ.
-36

وأش ـ ــار أحد المتكلميأ لي التدا ير التي اتخذرا لد رنش ـ ــاء نظام فعال الس ـ ــترداد الموجودات .وش ـ ــدد

متكلم آخر علي أن اسـ ـ ــترداد عائدات الفسـ ـ ــاد مأ شـ ـ ــألنه أن معزز ثقة اليم ور وأن رذا االسـ ـ ــترداد محمي موارد

رام المبادرات االجتماوية ال امة التي تفيد الفقراء والض ـ ـ ـ ــعفاء .وأش ـ ـ ـ ــار أحد المتكلميأ لي الزيادة في العجبات

التي تعو اس ــترداد الموجودات وجعادت ا ،وش ــدد علي ض ــرورة أن تعيد الدول متلجية الطلب الموجودات المس ــتردة

دون شرو

لي دول المنشأل.

-37

وأش ـ ـ ـ ـ ــار بعأ المتكلميأ لي أرمية ش ـ ـ ـ ـ ـراك القطام الخاص والميتمع المدني واألوس ـ ـ ـ ـ ــا األكادممية

-38

وش ــدد عدة متكلميأ علي أرمية التنس ــيق الوطني ،وأ للوا عأ ارص ــتحات المؤس ـس ــية التي اض ــطلعت

ووسائط ارعتم في مكافحة الفساد ،وشددوا علي أرمية دماج بعد جنساني في رذ الي ود.

ا لدان م للتصـ ـ ــدت للتحدمات ذات الصـ ـ ــلة .وشـ ـ ــدد عدة متكلميأ علي أرمية التعاون الدولي ،وأشـ ـ ــاروا في رذا

الصدد لي التدا ير المتخذة لتحسيأ أطر المساعدة القانونية المتبادلة.
-39

ودعت حدى المتكلمات الدول لي التعاون علي الصعيدمأ المحلي والدولي لضمان تحدمث المعلومات

الواردة في س ـ ــيتت الملكية االنتفاوية وجتاحت ا ألج زة نفاذ القانون في الوقت المناس ـ ــب .وأعر ت متكلمة أخرى
عأ قلق ا زاء ســاءة اســتخدام ال ياكل المؤس ـســية ،مشــيرة لي أن الشــرتات الصــورية التي مقوم مرتكبو األعمال

غير المش ـ ــروعة مأ ختل ا بإس ـ ــاءة اس ـ ــتخدام الكيانات االعتبارية رخفاء الي ة المالكة الحجيجية والوص ـ ــول لي

النظام المالي دون الكشــف عأ ال وية لتس ـ يل غســل األموال وارتكاب جرائم مالية أخرى ،شــكلت تاريخيا مشــكلة

في لدرا وفي الخارج.
-40

وأكد عدد مأ المتكلميأ أرمية المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية ،وشـ ـ ـ ــدد أحد المتكلميأ علي أرمية تعزيز المسـ ـ ـ ــاعدة

التقنية المتكاملة والمنسـ ـ ـ ــقة التي تكون ُقطرية قيادة وتنفيذا ،وال سـ ـ ـ ــيما للبلدان النامية ،بما في ذلك الدعم المادت
و ناء القدرات وتوفير التدريب .وأعرب المتكلم عأ تقدمر لد للي ات الش ـ ـ ـ ـ ـريكة في التنمية لتقدمم ا المسـ ـ ـ ـ ــاعدة
التقنية ،وأثني بص ـ ـ ـ ـ ــفة خاص ـ ـ ـ ـ ــة علي ج ود مبادرة مكتب المخدرات واليريمة والبنك الدولي المتعلقة باس ـ ـ ـ ـ ــترداد

الموجودات المس ـ ـ ـ ـ ــروقة الرامية لي عداد منتيات معرفية وأدوات عملية ت دف لي دعم الممارس ـ ـ ـ ـ ــيأ في ميال

مكافحة الفساد في ج ودرم لمحار ة الفساد.
-41

وأعرب أحد المتكلميأ عأ تقدمر للمكتب لدعمه المتواصـ ـ ــل في طار آلية اسـ ـ ــتعراض التنفيذ ،وللمدمرة

التنفيذمة للمكتب لجيادت ا لعملية وضـع اسـتراتييية المكتب للفترة  ،2025-2021التي تتضـمأ عناصـر سـياسـاتية

رامة تتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة التقنية واسترداد الموجودات.
-42

وأكد عدد مأ المتكلميأ علي أن منع ومكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد متسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان بألرميـة باللـة لتحقيق خطة التنميـة

-43

وتررت ممثلة الوالمات المتحدة ما أعلنه لدرا ختل الدورة االسـتثنائية لليمعية العامة لمكافحة الفسـاد،

-44

وتواصــل النظر في البند  4مأ جدول أعمال فريق اســتعراض التنفيذ ،المعنون "حالة تنفيذ اتفاقية األمم

المستدامة لعام .2030

ورو أن حكومة لدرا قدمت عرضا رسميا الستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول األطراف في عام .2023

المتحدة لمكافحة الفس ـ ــاد" ،ختل جلس ـ ــة عقدت باالش ـ ــتراك مع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العض ـ ــوية

المعني بمنع الفساد أثناء نظر في البند  2مأ جدول أعماله ،المعنون "تنفيذ ق اررات المؤتمر ذات الصلة".
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وأدلت ممثلة ل مانة بيان عرض أشـيع الممارسـات الييدة والتحدمات المسـتبانة في التقرير المواضـيعي

الذت أعدته األمانة بشـ ـ ــألن تنفيذ الفصـ ـ ــل الثاني مأ االتفاقية مالتدا ير الوقائية م. CAC/COSP/IRG/2021/3

وأش ــارت لي أن التقرير المواض ــيعي مس ــتند لي  50ختص ــة وافية ،ورو ما معادل ثمانية اس ــتع ارض ــات ض ــافية
مقارنة بالتقرير المواضـ ـ ـ ـ ــيعي السـ ـ ـ ـ ــا ق الذت نشـ ـ ـ ـ ــر أثناء الدورة الحادمة عشـ ـ ـ ـ ـرة المسـ ـ ـ ـ ــتألنفة األولي .وأفادت بألن

االتيارات المتعلقة بالتحدمات والممارســات الييدة المســتبانة في رذا التقرير تتســق مع تلك المســتبانة في التقرير

السـ ـ ـ ــا ق ،وجن تانت تتضـ ـ ـ ــمأ فروقا دقيقة جدمدة .وأضـ ـ ـ ــافت أن المادة  7مأ االتفاقية مالقطام العام أدت لي

صـ ـ ـ ـ ــدور أكبر عدد مأ التوصـ ـ ـ ـ ــيات ،وتلت ا عأ تثب المادتان  8ممدونات قواعد سـ ـ ـ ـ ــلوك للمو فيأ العمومييأ

و 12مالقطـام الخـاص  .وتـانـت جميع الـدول األطراف تقريبـا قـد تلقـت توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات فيمـا متعلق بـالمواد  7و 8و9

مالمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتريـات العموميــة وجدارة األموال العموميــة  .و ـل عـدد التحــدمـات المتعلقــة بـالمــادة  11مالتــدا ير المتعلقـة

بالي از القضـ ـ ــائي وأج زة النيابة العامة منخفضـ ـ ــا نسـ ـ ــبيا .و ُش ـ ـ ـ ِّ د أكبر عدد مأ الممارسـ ـ ــات الييدة لدى تقييم
المادة  5مسـياسـات وممارسـات مكافحة الفسـاد الوقائية  ،تلت ا المادتان  13ممشـارتة الميتمع و 14متدا ير منع
غسـ ـ ــل األموال  .واسـ ـ ــتمرت المادة  11تسـ ـ ــيل أقل عدد مأ الممارسـ ـ ــات الييدة المسـ ـ ــتبانة .وفي الختام ،أ للت

الممثلة عأ اعتزام األمانة عداد ضــافة قليمية لي التقرير المواضــيعي المتعلق تنفيذ الفصــل الثاني ،بارضــافة
لي أت مستيدات مواضيعية مقبلة ،مأ أجل الدورة التاسعة المقبلة لمؤتمر الدول األطراف.
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وفي المناقشـة التي تلت ذلك ،أ رز عدة متكلميأ أرمية االتفاقية وآلية اسـتعراض تنفيذرا ،وأشـاروا لي تدا ير

المتابعة التي تتخذرا حكومات م علي أسـ ـ ـ ــاا التوصـ ـ ـ ــيات المنبثقة عأ االسـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ــات القطرية ،بما في ذلك دخال

تعدمتت علي التشـريعات واتخاذ تدا ير لتعزيز األطر المؤسـسـية .وأكد أحد المتكلميأ ميددا الت ازم لد بمكافحة الفسـاد

علي الصـ ـ ـ ــعيد الوطني وارقليمي والدولي ،بما في ذلك في طار االتفاقية .وأشـ ـ ـ ــار متكلم آخر لي أن الفسـ ـ ـ ــاد اررة

متعددة األوجه ال ممكأ التص ــدت ل ا باس ــتخدام ن

"حل واحد مناس ــب اليميع" .وفي رذا الص ــدد ،أكد علي أن الدول

األطراف منبلي أن تضع ن ي ا الخاصة لمكافحة الفساد وفقا لنظم ا القانونية المحلية.
-47

وفي سـ ـ ـ ــيا حلقة نقاال نظمت ختل اليلسـ ـ ـ ــة المشـ ـ ـ ــترتة مع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح

العضـ ـ ــوية المعني بمنع الفسـ ـ ــاد،

م2

نوقشـ ـ ــت التحدمات المتعلقة تووية أعضـ ـ ــاء البرلمان نتائ االسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات

المنبثقة عأ آلية استعراض التنفيذ وسبل التصدت ل ذ التحدمات.

باء -المناقشة المواضيعية
حلقة نقاش بشأن التدابير التي تهدف إلى ضمان مساءلة األشخاص العتباريين عن جرائم الفساد،
وفقا للفصل الثالث من التفاقية وبخاصة المادة  26منها
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أشـ ـ ــارت ممثلة ل مانة في تلمت ا االفتتاحية لي أنه تثيرا ما ترتكب جرائم خطيرة ومعقدة مأ قبل

كيانات اعتبارية أو تحت غطائ ا .وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت علي أن تحدمد مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية الشـ ـ ـ ـ ـ ــرتات رو بالتالي تد ير بالي

األرمية في مكافحة الفس ـ ــاد ،ال لض ـ ــمان المس ـ ــاءلة عأ اليرائم المرتكبة مأ ختل األش ـ ــخاص االعتبارييأ
فحس ـ ـ ـ ــب ،وجنما أمض ـ ـ ـ ــا باعتباررا حافزا للكيانات االعتبارية علي اعتماد وجنفاذ تدا ير وقائية ،نظرا رمكانية

وقوم ض ــرر مالي وض ــرر متعلق بالس ــمعة .وس ــلطت الض ــوء علي التزام الدول األطراف واألطراف بإرس ــاء

مسـ ؤولية مدنية أو دارية أو جنائية علي األشــخاص االعتبارييأ ،وضــمان خضــام األشــخاص االعتبارييأ

__________
م 2ناق ،فريق استعراض التنفيذ البند  4مأ جدول األعمال أثناء جراءات منفصلة وتذلك مع البند  2مأ ’ ‘1مأ جدول أعمال
الدورة الثانية عشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد ،المعنون "مناقشة مواضيعية بشألن

دور البرلمانات وسائر ال يئات التشريعية في تعزيز تنفيذ االتفاقية" ،في جلسة مشترتة للفريقيأ.
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لعقو ات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناس ـ ـ ـ ـ ــبة ورادعة .وفي رذا الص ـ ـ ـ ـ ــدد ،أش ـ ـ ـ ـ ــارت لي المادة  26مأ

االتفاقية ،وقرار المؤتمر  ، 6/8وارعتن السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــي الذت اعتمدته اليمعية العامة في دورت ا االسـ ـ ـ ــتثنائية
لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد .وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الممثلة لي أنه علي الرغم مأ اعتماد معظم الدول األطراف لتدا ير لتحدمد

مس ـ ـ ــؤولية األش ـ ـ ــخاص االعتبارييأ عأ المش ـ ـ ــارتة في أفعال ميرمة وفقا لتتفاقية أو ارتكاب تلك األفعال،

فإنه توجد درجة تبيرة مأ التبامأ فيما متعلق نوم رذ المسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية ونطاق ا .ففي العدمد مأ الدول التي ال
ممكأ في ا رسـاء رذ المسـؤولية نظرا للمبادئ األسـاسـية لنظام ا القانوني ،أرسـيت مسـؤولية مدنية وجدارية،

تشمل اللرامات ،وجللاء الحقو أو التراخيص ،ومصادرة الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة.
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وعرضـت المنا رة مأ فرنسـا طار االمتثال المتعلق بمكافحة الفسـاد في لدرا ،وشـرحت تي ية سـ امه

في ض ــمان مس ــاءلة األش ــخاص االعتبارييأ المتورطيأ في قض ــاما الفس ــاد .وعرض ــت ارص ــتحات األخيرة التي

قامت ا فرنســا في ميال مكافحة الفســاد ،ومن ا نشــاء وتالة مكافحة الفســاد التي ترصــد االمتثال في القطاعيأ

العام والخاص ،وجعداد اتفا قضــائي مخدم المصــلحة العامة ،ورو آلية قضــائية دملة وآلية للتســوية دون محاكمة
تنطبق علي األشـ ـ ــخاص االعتبارييأ .وأوضـ ـ ــحت أنه حتي اآلن ،أ رم اثنا عشـ ـ ــر اتفاقا مأ رذا القبيل ،مما أتاح

فرض عقو ات متناس ـ ـ ــبة ورادعة علي الكيانات االعتبارية المتورطة في جرائم فس ـ ـ ــاد .وعادة ما مرص ـ ـ ــد االمتثال
لتلتزامات الواردة في مثل رذ االتفاقات لمدة تص ـ ـ ـ ــل لي ثت

س ـ ـ ـ ــنوات .وأوض ـ ـ ـ ــحت المنا رة أن رذا ارجراء

ال مض ــمأ مس ــاءلة الش ــخص االعتبارت فحس ــب ،وجنما مض ــمأ أن محظي الش ــخص االعتبارت بالدعم أمض ــا في
تزويد نفسه بالتدا ير المناسبة لمنع تكرار جرائم الفساد.
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وعرضـ ـ ــت المنا رة مأ منلوليا ارطار القانوني لبلدرا بشـ ـ ــألن المسـ ـ ــؤولية الينائية ل شـ ـ ــخاص االعتبارييأ.

وأوض ـ ـ ــحت أن أس ـ ـ ــباب فرض المس ـ ـ ــؤولية الينائية تنش ـ ـ ــأل في الحاالت التي مرتكب في ا مو ف مفوض تمثيل الكيان

االعتبارت جريمة لمصـ ــلحة الكيان االعتبارت .وأشـ ــارت لي قانون الشـ ــرتات الذت منص علي أن المشـ ــارتة في عملية

صنع القرار تعتبر تافية لتلبية رذا االشت ار  .واألنوام األرعة للعقو ات المحتملة ري فرض غرامات ،وجللاء الحقو أو
التراخيص ،وتدا ير التص ـ ـ ية ،ومص ـ ــادرة الموجودات والدخل .وعرض ـ ــت المنا رة طائفة واس ـ ــعة مأ اليرائم المتص ـ ــلة

بالفسـ ـ ـ ـ ــاد واليرائم االقتصـ ـ ـ ـ ــادمة واليرائم البيئية واليرائم ارررا ية التي ممكأ أن تنشـ ـ ـ ـ ــأل عن ا رذ المسـ ـ ـ ـ ــؤولية ،وقدمت
حصــاءات في رذا الصــدد .وعرضــت أمضــا د ارســة حالة تتعلق بجيام الرئيس التنفيذت ألحد المصــارف رشــوة مســؤول

حكومي ،مما أسفر عأ جملة أمور من ا فرض غرامة وصدور أمر للمصرف بإعادة الموجودات المكتسبة.
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وعرض ــت المنا رة مأ أس ــتراليا تير ة لدرا فيما متعلق بإس ــناد المس ــؤولية لي األش ــخاص االعتبارييأ

عمت بالقانون الينائي األس ـ ـ ــترالي ،ورو ما مش ـ ـ ــمل الرتأ المادت أو الس ـ ـ ــلوك الذت مرتكبه الش ـ ـ ــخص االعتبارت
ذا تصـ ـ ـ ـ ــرف مو ف أو وتيل أو مسـ ـ ـ ـ ــؤول في حدود النطا الحجيقي أو الظاررت لو يفته أو سـ ـ ـ ـ ــلطته ،والرتأ

المعنوت أو الحالة الذرنية المنس ـ ـ ـ ــو ة لي الش ـ ـ ـ ــخص االعتبارت ذا تان الش ـ ـ ـ ــخص االعتبارت قد أذن بالس ـ ـ ـ ــلوك

أو سـ ــم به ص ـ ـراحة أو ضـ ــمنا أو بالسـ ــكوت .وأشـ ــارت لي أنه ممكأ لميلس اردارة أو وتيل مأ وتتء اردارة
العليا أن منخر ف ي رذا السـ ـ ــلوك أو مألذن به أو مسـ ـ ــم به ،أو م يئ ثقافة مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــية تؤدت لي عدم االمتثال،

أو متخلف بسـاطة عأ ت يئة ثقافة مؤسـسـية توجب االلتزام .وأشـارت لي أن لدرا اقترح نموذج "الفشـل في المنع"

فيما متعلق بالرشـوة األجنبية ،ورو ما مترتب عليه تحمل الشـخص االعتبارت مسـؤولية تلقائية في حالة عدم توخيه
العنامة الواجبة لمنع مو يه واألشخاص التابعيأ له مأ ارتكاب السلوك ذت الصلة.
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وختل المناقش ــة التي تلت ذلك ،ردت المنا رة مأ فرنس ــا علي سـ ـؤال عما ذا تانت العقو ات الينائية

أكثر فعالية مأ اردارية ،فألوض ـ ـ ــحت ،ض ـ ـ ــمأ جملة أمور ،أن ارطار القانوني لبلدرا مس ـ ـ ــم بفرض نوعيأ مأ

العقو ات ،وأن تلي ما ممكأ أن مكون فعاال في تب الفس ـ ـ ـ ــاد ،وأن اآللية البدملة للتس ـ ـ ـ ــوية قد أس ـ ـ ـ ــفرت عأ نتائ

ميا ية .وشــددت علي أنه ممكأ مباش ـرة المتحقة القضــائية في حاالت عدم احترام اتفاقيات التســوية .وردا علي
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سـ ـ ـؤال آخر ،قدمت المنا رة معلومات ض ـ ــافية عأ التعاون يأ مكتب االدعاء العام الوطني في الميال المالي
ووتالة مكافحة الفساد ،الذت تعزز اآللية البدملة للتسوية.
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وردا علي س ـ ـؤال عأ أنوام األشـ ــخاص االعتبارييأ الخاضـ ــعيأ اللتزامات االمتثال ،أكدت المنا رة مأ

فرنســا أن جميع األشــخاص االعتبارييأ مأ القطاعيأ العام والخاص مشــمولون باآللية البدملة للتســوية ،في حيأ

أن األشـ ـ ـ ــخاص االعتبارييأ مأ حيم معيأ فقط رم مأ مخضـ ـ ـ ــعون لنظام االمتثال الذت أنشـ ـ ـ ــألته وتالة مكافحة
الفسـ ـ ـ ــاد .وأوضـ ـ ـ ــحت أن جميع االتفاقات المبرمة في طار اآللية حتي اآلن تتعلق باألشـ ـ ـ ــخاص االعتبارييأ مأ

القطام الخاص ،وأشـ ـ ــارت لي أن اآللية تشـ ـ ــكل حاف از للتعاون مع سـ ـ ــلطات نفاذ القانون ،بما أن قيام الشـ ـ ــخص
االعتبـارت بـالتعـاون وتبـادل المعلومـات طوويـا مؤخـذ في االعتبـار عنـد تحـدمـد العقو ـات .وأكـدت أن اآلليـة البـدملـة

للتس ــوية تنطبق فقط علي األش ــخاص االعتبارييأ ،وأن مقاض ــاة األش ــخاص الطبيعييأ ممكأ أن تيرت بالتوازت.
وأجا ت المنا رة علي سؤال بشألن االرتكاب غير المتعمد لليرائم.
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وجدد عدد مأ المتكلميأ ارعراب عأ التزام حكومات م باالتفاقية و المعالية الش ـ ــاملة لمس ـ ــؤولية األش ـ ــخاص

االعتبارييأ عأ جرائم الفسـ ـ ــاد علي النحو المنصـ ـ ــوص عليه في المادة  26مأ االتفاقية .وشـ ـ ــددوا علي أرمية التعاون

الدولي في رذا الصــدد ،وال ســيما في ميال الكشــف عأ عائدات الفســاد واســتردادرا .وأشــار أحد المتكلميأ لي اللوائ

القانونية بش ـ ــألن مس ـ ــؤولية الش ـ ــرتات التي اس ـ ــتحدثت ا لد مؤخرا ،والتدا ير المناس ـ ــبة المتخذة ض ـ ــد بعأ األش ـ ــخاص

االعتبارييأ .وأ رز بعأ المتكلميأ أرمية اتخاذ تدا ير وقائية تافية ،ال سيما في ميال نظم مسؤولية الشرتات.
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وأشـ ـ ــار أحد المتكلميأ لي أن ارطار القانوني لبلد منص علي مسـ ـ ــؤولية مدنية وجدارية صـ ـ ــارمة عأ جرائم

الفســاد التي مرتكب ا أشــخاص اعتباريون عندما تتعلق تلك األفعال غير المشــروعة بمو فيأ عمومييأ محلييأ وأجانب.

وأشـ ــار لي أن العقو ات اردارية المقررة علي األشـ ــخاص االعتبارييأ تتأللف مأ غرامات تتناسـ ــب مع جمالي مرادات

الكيان المعني ،في حيأ تش ـ ـ ــمل العقو ات المدنية فقدان الموجودات ،والتعليق اليزئي ألنش ـ ـ ــطة الش ـ ـ ــخص االعتبارت،

والحظر العام لتلقي ارعانات والقروض العمومية .وأفاد بألن لد موفر حوافز للقطام الخاص في شـكل عقو ات مخففة
واتفاقات تسارل مأ أجل تشييع التعاون مع المو فيأ المسؤوليأ عأ نفاذ القانون.
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وأشـ ــار أحد المتكلميأ لي أنه ،علي الرغم مأ عدم تمكأ المنا ريأ مأ تناول بعأ المسـ ــائل بسـ ــبب

صعو ات تقنية ،فإن المناقشات التي جرت في طار ند جدول األعمال قد حظيت بارتمام تبير مأ المشارتيأ.
حلقة نقاش بشأن فعالية العقوبات على جرائم الفساد وتناسبها وأثرها الرادع
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ذتر ممثـل ل مـانـة في تلمتـه االفتتـاحيـة أن الـدول واألطراف التزمـت ،في ارعتن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـذت

اعتمدته اليمعية العامة في دورت ا االس ـ ــتثنائية لمكافحة الفس ـ ــاد ،تيريم أفعال الفس ـ ــاد واليرائم ذات الص ـ ــلة في
القطاعيأ العام والخاص ،والتحقيق في ا ومتحقة مرتكبي ا قضـ ـ ـ ـ ــائيا والفصـ ـ ـ ـ ــل في ا ،فضـ ـ ـ ـ ــت عأ نفاذ عقو ات

جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناس ــبة ورادعة وغير تمييزية ض ــد األش ــخاص الطبيعييأ واالعتبارييأ علي جرائم
الفس ــاد واليرائم المتص ــلة ا ،وفقا لقوانين ا المحلية وأحكام االتفاقية .وأش ــار لي قرار المؤتمر  ،3/8الذت أريب

فيه بالدول األطراف أن تعتمد آليات قادرة علي توفير تدا ير فعالة ومتناسـ ـ ــبة ورادعة للتصـ ـ ــدت لحاالت ارختل

بمعـامير الن ازرـة العـامـة مأ جـانـب المو فيأ العمومييأ .وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار لي قرار المؤتمر  6/8الـذت قـام فيـه المؤتمر،
ضــمأ جملة أمور ،بالتســليم بما تواج ه الدول األطراف مأ حواجز وتحدمات دولية في تنفيذ وجنفاذ االتفاقية ،مع

مياد توازن مناسب يأ أت حصانات أو امتيازات قضائية ومتطلبات نفاذ االتفاقية ،وفقا لتلتزامات المنصوص

علي ا في الفقرة  2مأ المادة  30مأ االتفاقية .والحع الممثل أن تحليل استعراضات الدورة األولي المنيزة أ ر
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أن المادة  30تم ثل تحدمات متعددة للدول األطراف ،مما أسـ ـ ــفر عأ عدد تبير مأ التوصـ ـ ــيات ،ورو ما ميسـ ـ ــد
خصائص النظم القانونية الوطنية وأولويات ا المختلفة.
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وقدم المنـا ر مأ ورتينـا فاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو لمحـة عامة عأ الي ود التي مبـذل ـا لـد ليعـل تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـاته المتعلقـة

بمكافحة الفسـ ـ ـ ــاد متوافقة مع المعامير الدولية ذات الصـ ـ ـ ــلة وأفضـ ـ ـ ــل الممارسـ ـ ـ ــات ،وعأ التحدمات التي تواج ا
الس ــلطات الوطنية في ميال التنفيذ .وتحد

عأ الي ود المبذولة لتحس ــيأ اس ــتقتلية دوائر االدعاء ،مع تس ــليط

الض ــوء علي بعأ التحدمات التي ال تزال تعو المتحقة القض ــائية في جرائم الفس ــاد والفص ــل في ا .وأش ــار لي
الصـ ــعو ات المواج ة في الكشـ ــف عأ جرائم الرشـ ــوة والتحقيق في ا ومتحقة مرتكبي ا قضـ ــائيا ،وأضـ ــاف أن لد

مواجه تحدمات أخرى ،من ا ما متعلق بيمع أدلة موثوقة ،ورو ما معزى جزئيا لي أن التشـ ـريعات المتعلقة تدا ير

أساليب التحرت الخاصة لم تدخل بعد حيز النفاذ ،وجلي عدم توفر قدرات مالية تقنية ،بما في ذلك لحمامة الش ود

والمبلليأ عأ المخالفات .وأش ـ ـ ـ ــار لي وجود ثلرات في نظام مكافحة غس ـ ـ ـ ــل األموال تعو المحققيأ في بعأ

األحيان عأ تعقب عائدات اليريمة وتحول دون المتحقة القضائية.
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وعرض منـا ر مأ نـدونيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا ارطـار القـانوني لبلـد الـذت محـدد المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـة الينـائيـة ل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص

االعتبارييأ عأ جرائم الفســاد ،وشــرح تيا جرى تحســيأ رذا ارطار ،بما في ذلك علي أســاا المتحظات التي

أ دمت في س ـ ــيا االس ـ ــتعراض القطرت لبلد في طار الدورة األولي آللية اس ـ ــتعراض التنفيذ .ودلل المنا ر علي

ما عرض ـ ــه مأ ختل د ارس ـ ــة حالة لقض ـ ــية عرض ـ ــت أمام المحكمة أجرت لينة اس ـ ــتئص ـ ــال الفس ـ ــاد ارندونيس ـ ــية
تحجيقات بشـ ــألن ا ،وات مت في ا شـ ــرتة بارتكاب جرائم فسـ ــاد ختل مشـ ــارتت ا في عملية اشـ ــتراء .وأشـ ــار لي أن

األر اح غير المشـ ـ ــروعة التي حققت ا رذ الشـ ـ ــرتة في مشـ ـ ــاريع مختلفة في ندونيسـ ـ ــيا منذ عام  2009قد للت

 240مليار رو ية محوالي  17مليون دوالر أمريكي  ،تس ـ يل مأ مو فيأ عمومييأ بارزيأ تمت رشــوت م بمبلي
 10مليارات رو ية محوالي  700ألف دوالر أمريكي  .وأ لي الحضـور أن حكم المحكمة تأللف مأ عقو ات شـدمدة

علي الشــرتة تضــمنت غرامة ،أو تعويضــات عأ الخســائر التي تكبدت ا الدولة ،أو مصــادرة الموجودات في حالة

عدم السداد ،وحرمان ا مأ المشارتة في المشاريع الحكومية المقبلة.

سادسا -المساعدة التقنية

()3
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قدمت ممثلة ل مانة لمحة عامة عأ الردود الواردة علي المذترة الشفوية التي أرسلت في  21شبا /فبرامر

 2021بش ــألن االحتياجات مأ المس ــاعدة التقنية الناش ــئة عأ آلية اس ــتعراض التنفيذ .واس ــتنادا لي الردود الواردة مأ

 16دولة طرفا ،تتضـمأ ورقة االجتمام المعنونة "المسـاعدة التقنية المقدمة لدعم تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفســاد ،بما في ذلك تحليل االســتيابة لتحتياجات مأ المســاعدة التقنية المســتبانة مأ ختل آلية اســتعراض التنفيذ"

م CAC/COSP/IRG/2021/CRP.1تحليت ملخص ـ ــا .وأعر ت معظم الدول األطراف المييبة عأ تقدمررا للش ـ ــكل
المفتوح اليدمد المس ــتخدم الس ــتبانة االحتياجات مأ المس ــاعدة التقنية في قائمة التقييم الذاتي المرجعية المنقحة .وقد
مكأ رذا الش ـ ـ ـ ــكل الدول األطراف مأ مختلف المناطق والتقاليد القانونية مأ اس ـ ـ ـ ــتبانة االحتياجات اليدمدة والحلول

المحتملـة للتحـدمـات في ميـال التنفيـذ .وقـد تبـادلـت بعأ الـدول األطراف خبرات ـا في ميـال التعـاون فيمـا يأ لـدان

الينوب بلرض تلبية االحتياجات مأ المس ـ ـ ـ ــاعدة التقنية .وأش ـ ـ ـ ــارت دول أطراف أخرى لي األثر الس ـ ـ ـ ــلبي ليائحة

كوفيد 19-علي تقدمم المساعدة التقنية في جميع أنحاء العالم.

__________
م 3جرى النظر في البند  ،5المعنون "المساعدة التقنية" ،مع البند  2مب  ،المعنون "توصيات أخرى" ،في جدول أعمال الفريق العامل
الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد.
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والحظت ممثلة األمانة أن اعتماد اليمعية العامة لإلعتن السـ ـ ــياسـ ـ ــي في دورت ا االسـ ـ ــتثنائية لمكافحة

الفسـ ـ ــاد رو دليل علي تصـ ـ ــميم الدول علي مواصـ ـ ــلة تقدمم أكبر قدر مأ الدعم لبعضـ ـ ـ ا البعأ في ميال تنفيذ

االتفاقية .ويتماشي ذلك مع الفصل السادا مأ االتفاقية مالمساعدة التقنية وتبادل المعلومات .
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وفي معرض دعوة الدول لي مواص ـ ـ ــلة تقدمم المعلومات ،أكدت الممثلة أن ورقة االجتمام اتبعت نفس

ال يكل الذت متبعه االسـتبيان سـعيا رل ام الدول األخرى لتقدمم ردودرا .وأشـارت لي أنه سـتكون رناك حاجة لي

معلومات ضــافية بحلول منتصــف آب/أغســطس  2021مأ أجل عداد تحليل أعمق لعرضــه علي مؤتمر الدول

األطراف في دورته التاسعة.
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وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الممثلة قبل أن تختتم تلمت ا لي قرار المؤتمر  ،1/6وخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة لي الفقرتيأ  58و 82مأ

ارعتن السـياسـي الذت اعتمدته اليمعية العامة في دورت ا االسـتثنائية لمكافحة الفسـاد .وأشـارت لي اقتراح قدمه

أحد الوفود في الدورة الحادمة عش ـرة لفريق اســتعراض التنفيذ ،وأشــارت ليه األمانة في دورة الفريق الحادمة عش ـرة
المسـ ــتألنفة الثانية ،بإدراج شـ ــارات لي الدول األطراف عند ذتر أمثلة عأ الممارسـ ــات الييدة الواردة في التقارير

المواضـيعية وجضـافات ا ارقليمية .وأ رزت الممثلة أن رذ ارشـارات سـوف تسـاعد البلدان علي متابعة تلك األمثلة
عأ الممارس ـ ــات الييدة والتعلم من ا ،ومأ ثم تس ـ ـ م في تحقيق أحد أرداف آلية اس ـ ــتعراض التنفيذ ،ورو تش ـ ــييع
وتيسـ ـ ـ ــير تبادل المعلومات والممارسـ ـ ـ ــات والخبرات المكتسـ ـ ـ ــبة عأ طريق التعلم مأ األقران .والحظت الممثلة أن

األمانة تعتزم البدء في ممارس ـ ـ ـ ـ ــة تحدمد أمثلة توض ـ ـ ـ ـ ــيحية لتنفيذ الدول األطراف لتتفاقية في ارص ـ ـ ـ ـ ــدار المقبل
للتقرير المواضـيعي .وأشـار أحد المتكلميأ لي أن زيادة التفاصـيل الواردة في تقارير األمانة أمر مفيد فيما متعلق
تحدمد المساعدة التقنية وتقدمم ا ،وأعرب عأ تألميد القتراح األمانة.

-64

وأشـار منا ر مأ ألمانيا لي أنه ممكأ تحقيق اسـتفادة أفضـل مأ االسـتع ارضـات القطرية في طار آلية

اس ـ ــتعراض التنفيذ لض ـ ــمان أن تراعي المس ـ ــاعدة التقنية المقدمة نتائي ا علي نحو أفض ـ ــل .وأش ـ ــار لي أن نش ـ ــر

التقارير القطرية بكامل ا ميسـ ـ ــر متابعة التدا ير المتخذة اسـ ـ ــتيابة لتسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات ويتي للي ات المانحة تكييا

رامي م وفقا لتحتياجات المحددة للبلدان المسـ ــتفيدة .وعتوة علي ذلك ،شـ ــيع علي ش ـ ـراك الي ات الفاعلة مأ

غير الدول ،بما في ذلك الميتمع المدني والقطام الخاص واألوس ـ ـ ــا األكادممية ،في االس ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ــات القطرية،

حيث ن ا تكفل حياد نتائ االستعراضات وشفافيت ا وشرعيت ا.
-65

وتمثال علي اسـتخدام نتائ االسـتع ارضـات في تصـميم رام المسـاعدة التقنية وتنفيذرا ،أشـار لي دعم

لد لبرنام المسـ ـ ــاعدة التقنية الذت مضـ ـ ــطلع به المكتب بشـ ـ ــألن التعييل تنفيذ االتفاقية في خمس دول أفريجية.

وقد جرى تكييا جمي ع األنش ـ ـ ـ ـ ــطة مع االحتياجات المحددة للبلدان المس ـ ـ ـ ـ ــتفيدة ،وري تس ـ ـ ـ ـ ــتند لي التوص ـ ـ ـ ـ ــيات
واالحتياجات مأ المسـ ـ ــاعدة التقنية المحددة في االسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات القطرية .وأشـ ـ ــار لي أن المشـ ـ ــروم متناول البعد

الينساني للفساد ،وأوصي بإدراج موضوم المنظور الينساني والمساعدة التقنية التي تراعي االعتبارات الينسانية
في األس ـ ـ ـ ــئلة ذات الص ـ ـ ـ ــلة في قائمة التقييم الذاتي المرجعية مأ أجل معالية تألثير الفس ـ ـ ـ ــاد علي الفئات األكثر

تض ـ ــر ار منه علي أفض ـ ــل وجه .وفي الختام ،ش ـ ــدد علي أن التص ـ ــدت للفس ـ ــاد له أثر ميا ي علي فعالية التعاون

ارنمائي ،واالستخدام الفعال ل موال العمومية ،ومشرووية التعاون الثنائي علي المدى الطويل.
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وأوضحت منا رة مأ صريا أن لدرا ليس ميرد دولة طرف في االتفاقية ،وجنما رو أمضا بصدد االنضمام

لي االتحاد األورو ي .وأشـارت لي أن تنفيذ االتفاقية ممثل مأ ثم مسـؤولية مزدوجة بالنسـبة لصـريا ،ألن االتفاقية ري

أمضـ ـ ا جزء مأ التش ـ ـريعات الخاصـ ــة باالتحاد األورو ي .وأضـ ــافت أنه ال غني عأ التعاون الثنائي الناج والمسـ ــاعدة

التقنية في ميال منع الفســاد لتيســير عملية االنضــمام .وأعرت المتحدثة عأ امتنان ا لمرونة الشــرتاء الدولييأ لصــر يا

والتزام م بمواصـ ــلة تقدمم المسـ ــاعدة التقنية ختل جائحة توفيد .19-فعلي الرغم مأ التحدمات التي فرضـ ــت ا اليائحة،
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قامت ص ــريا وش ــرتائ ا تبادل الخبرات والممارس ــات الييدة والتعلم مأ بعض ـ م البعأ .وقد أدى ذلك لي النياح في
نياز االسـ ـ ـ ـ ــتعراض وتعزيز ارطار التشـ ـ ـ ـ ـريعي لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد في البلد .وفي الختام ،أ رزت المتكلمة أرمية مراعاة

العوامل التي تقيد تقدمم المسـ ــاعدة التقنية علي نحو فعال التي تفرض ـ ـ ا قدرات البلدان االسـ ــتيعا ية .وفي حالة صـ ــريا،

ازدادت القدرة علي اســتيعاب المســاعدة التقنية زيادة مطردة منذ نشــاء وتالت ا المعنية بمكافحة الفســاد في عام ،2010

مما ممكأ مأ أن مكون تل مشروم أساسا للمشروم التالي.
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وأثنت المنا رة مأ الســنلال علي الشــكل المفتوح اليدمد الســتبانة االحتياجات مأ المســاعدة التقنية في

قائمة التقييم الذاتي المرجعية .وقد أتاح رذا الشــكل تحدمد أولويات متعددة واحتياجات أكثر اســت دافا .وأوضــحت

المنا رة أن االس ـ ــتراتييية الوطنية للس ـ ــنلال لمكافحة الفس ـ ــاد م ، 2024-2020التي أعدت دءا مأ عام 2016
واعتمدت في عام  ،2019تسـ ــتند لي نوات تقارير اسـ ــتعراض التنفيذ مأ تلتا الدورتيأ .وأشـ ــارت لي رجاء عدة

أنش ـ ـ ـ ــطة لتنفيذ االس ـ ـ ـ ــتراتييية بس ـ ـ ـ ــبب جائحة توفيد .19-و ما أنه مأ المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر أن تنت ي االس ـ ـ ـ ــتراتييية في

عـام  ،2024فـإن رنـاك وق ـتا تـافيـا لتكثيا ج ود التنفيـذ .والحظـت المنـا رة أن الـدعم الـذت قـدمـه المكتـب والوتـالـة

األلمانية للتعاون الدولي واالتحاد األورو ي تان حاسـ ـ ـ ــما في وضـ ـ ـ ــع االسـ ـ ـ ــتراتييية ،ودعت الي ات المانحة لي

ضمان مواصلة دعم ا لتنفيذرا.
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وفي المناقشـ ـ ـ ـ ــة التي تلت ذلك ،اتفق أحد المتكلميأ مع المنا ر مأ ألمانيا علي أن آلية اسـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ

وســيلة باللة الجيمة لتحدمد االحتياجات مأ المســاعدة التقنية .وشــيع جميع الدول األطراف علي نشــر تقاريررا القطرية

الكاملة ،ودعا الي ات المانحة لي استخدام تلك التقارير لتوجيه رام المساعدة التقنية التي تقدم ا .وأشار المتكلم لي
دليل أعدته المؤس ـ ـسـ ــة الدولية للنظم االنتخا ية ومع د مبادرة القانون في أورو ا الوسـ ــطي والش ـ ـرقية ،ورو متاح للعموم.

وتوفر المطبوعة توجي ات ألصـحاب المصـلحة بشـألن تي ية تحويل تحليل اسـتعراض األقران في طار اآللية وميموعة

الدول المنارضـ ــة للفسـ ــاد التابعة لميلس أورو ا لي جراءات عملية وفعالة لمكافحة الفسـ ــاد .وأشـ ــار لي أن الدليل أداة

مفيدة للمساعدة في تحدمد أكثر قضاما مكافحة الفساد لحاحا في البلدان.
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وأ رز متكلم مأ منظمة اليمارك العالمية المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية التي تقدم ا منظمته دعما لتنفيذ االتفاقية

ومكافحة الفساد في اليمارك .وأشار المتكلم لي أن المنظمة اعتمدت ن يا شامت زاء مكافحة الفساد والمساعدة
التقنية المتصـ ـ ــلة بالنزارة مشـ ـ ــمل أنشـ ـ ــطة لبناء القدرات ووضـ ـ ــع من يية لتقييم النزارة في طار اليمارك ونمائط

للتعلم عأ بعد بشـ ـ ــألن مكافحة الفسـ ـ ــاد .وأ دى اتفاقه مع المتكلميأ اآلخريأ علي أن جائحة توفيد 19-قد جعلت

ج ود مكافحة الفساد والنزارة أكثر أرمية.
-70

وتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلــت حــدى المتكلمــات عمــا ذا تــان المكتــب مرى أن موارد المــاليــة والبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة تــافيــة لتلبيــة

ـتعرضـ ــات أو ما ذا تانت رناك فيوة .وأشـ ــار ممثل ل مانة
االحتياجات مأ المسـ ــاعدة التقنية الناشـ ــئة عأ االسـ ـ ا
لي أن فرم الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد واليريمة االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادمة في المكتب قد ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك في حوارات منتظمة مع الي ات المانحة.

ومأ المقرر أن معقــد الحوار المقبــل في حزيران/مونيــه  ، 2021وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتي فرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لعرض نتــائ تقــدمم المكتــب

للمسـ ـ ــاعدة التقنية وموارد البشـ ـ ـرية والمالية بالتفصـ ـ ــيل .وقال ن عدد االحتياجات مأ المسـ ـ ــاعدة التقنية المحددة
كبير ،ومأ ثم ،ف ناك فيوة تبيرة يأ الموارد التزمة لتلبية رذ االحتياجات والموارد المتاحة.

سابعا -مسائل أخرى
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14/16

لم تُطرح أت مسائل في طار رذا البند.
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ثامنا -جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الثالثة عشرة
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أقر فريق اس ـ ــتعراض التنفيذ ،في جلس ـ ــته األولي في  14حزيران/مونيه  ،2021جدول األعمال المؤقت

لدورته الثالثة عشرة مانظر المرفق .

تاسعا -اعتماد التقرير
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اعتمد فريق اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،في  18حزيران/مونيه  ،2021تقرير عأ أعمال دورته الثانية عشـ ـ ـ ـ ـ ـرة

م،CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.2 ،CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.1 ،CAC/COSP/IRG/2021/L.1
 CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.4 ،CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.3بصيلته المعدلة شفويًّا.
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CAC/COSP/IRG/2021/6

المرفق
جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الثالثة عشرة
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16/16

المسائل التنظيمية:
مأ

افتتاح الدورة؛

مب

قرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.

-2

أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

-3

المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية.

-4

حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد:
مأ

تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ االتفاقية؛

مب

مناقشة مواضيعية.

-5

المساعدة التقنية.

-6

مسائل أخرى.

-7

جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الرابعة عشرة.

-8

اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عأ أعمال دورته الثالثة عشرة.
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