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 مقدمة  - أول  
ــاد في قرار   -1 ــأل مؤتمر الــدول األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الفســـــــــــــ ، المعنون  3/1أنشـــــــــــــ

االســتعراض"، فريق اســتعراض التنفيذ، ورو فريق حكومي دولي مفتوح العضــوية متأللف مأ دول أطراف في  "آلية
ــلطة المؤتمر ويرفع  ليه تقارير . وتتمثل م مة الفريق ف ــورة  جمالية عأ االتفاقية ويعمل تحت ســـــــــــ ي تكويأ صـــــــــــ

عملية االســـــــتعراض للوقوف علي التحدمات والممارســـــــات الييدة، والنظر في االحتياجات مأ المســـــــاعدة التقنية 
 وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية علي نحو فعال.

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  
 افتتاح الدورة -ألف 

 حزيران/ 18 لي  14عقــد فريق اســــــــــــــتعراض التنفيــذ دورتــه الثــانيــة عشــــــــــــــرة في فيينــا في الفترة مأ  -2

 ، في شكل رييأ.2021 مونيه

حارب ســـعيد العميمي مارمارات العر ية المتحدة ،  اترأســـ وعقد فريق اســـتعراض التنفيذ عشـــر جلســـات   -3
ــت  راك مع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح رئيس المؤتمر في دورته الثامنة؛ وعقدت أر ع جلســــــــــات باالشــــــــ

 العضوية المعني بمنع الفساد.

حزيران/مونيه، اعتمد الفريق تنظيم أعمال دورته، بالصــــيلة الواردة في جدول األعمال المؤقت   14وفي  -4
  .CAC/COSP/IRG/2021/1المشروح م

وـقدمـت أميـنة المؤتمر في تلمت ـا االســــــــــــــت تلـية لمحـة عـامـة عأ تنظيم أعمـال ارجراءات المنفصـــــــــــــــلة  -5
والمشــــــترتة لفريق اســــــتعراض التنفيذ في دورته الثانية عشــــــرة المســــــتألنفة والفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح 

 عتمـــاد اليمعيـــة العـــامـــة، العضــــــــــــــويـــة المعني بمنع الفســــــــــــــــاد في اجتمـــاعـــه الثـــاني عشــــــــــــــر. وأ رزت األمينـــة ا 

، لإلعتن السـياسـي المعنون "التزامنا المشـترك بالعمل بفعالية علي التصـدت للتحدمات وتنفيذ  32/1-دافي قراررا  
ــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي" الذت أ رزت  فيه الدول واألطراف في اتفاقية التدا ير الرامية  لي منع الفســـــــــــ

ــية لتتفاقية ولمؤتمر الدول األطراف في الي ود  ــاد، في جملة أمور، األدوار الرئيســـــ األمم المتحدة لمكافحة الفســـــ
العالمية الرامية  لي تحســـيأ قدرة الدول األطراف علي منع الفســـاد ومكافحته بفعالية وعلي التعاون فيما  ين ا في 

ــاد في تعزيز ج ود رذا الشـــــــــــــألن، ورحبت ب  إنيازات آلية اســـــــــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــ
األطراف مأ أجـل التنفـيذ الكـامـل اللتزامـات ـا بموجـب االتفـاقـية. تمـا أعـادت اـلدول واألطراف في االتفـاقـية في ذـلك 

ــفافة وفعالة و  ــف ا عملية حكومية دولية وشــــ ــاملة ومحامدة ارعتن التألكيد علي أرمية اآللية  وصــــ غير تدخلية وشــــ
وغير اختصــــــــــــــاميـة وغير عقـا يـة ومســــــــــــــتمرة وـتدريييـة مأ أجـل التعييـل ـبإحراز تقـدم في تنفيـذ الـدول األطراف 
لتتفاقية. وأعر ت تلك الدول واألطراف تذلك عأ التزام ا بمواصـلة تسـخير  مكانات اآللية في تحدمد الممارسـات 

التفاقية، ونشر الممارسات الييدة و ذل الي ود لمعالية الثلرات في التنفيذ الييدة والتحدمات التي تعترض تنفيذ ا
ــتبانة في  ــا علي التحدمات المســــــ والتحدمات وتعميق التفارم والثقة المتبادليأ  يأ الدول األطراف، مع البناء أمضــــــ

الوقت المناســب ذلك الصــدد. وعتوة علي ذلك، ُحثت األطراف علي اســتكمال اســتعراضــات ا في  طار اآللية في  
ــون فترة األداء المتفق علي ا، والتزمت الدول  ــتعراض األولي والثانية في غضــــــــــ بحيث ممكأ اختتام دورتي االســــــــــ

 واألطراف بمتابعة االستنتاجات والمتحظات المستخلصة مأ عملية االستعراض متابعة تاملة وفعالة.
  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
https://undocs.org/ar/A/RES/S-32/1
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   1م الحضور -باء 
االتحاد الروســـــــــــي، أذر ييان، األرجنتيأ، األردن،  ألطراف في االتفاقية:ُمث ِّلت في الدورة الدول التالية ا -6

أرمينيا،  ســـــبانيا، أســـــتراليا،  ســـــرائيل، أفلانســـــتان،  كوادور، ألبانيا، ألمانيا، ارمارات العر ية المتحدة،  ندونيســـــيا،  
وات، باكستان، البحريأ، البرازيل، ارستمية ، أمرلندا،  مطاليا، باراغ-أنلوال، أوروغوات، أوترانيا،  مران مجم ورية

البرتلال،  روني دار السـتم،  للاريا،  نلتدم،،  نما،  وتسـوانا،  ورتينا فاسـو، البوسـنة وال رسـك،  ولندا،  ولي يا  
ليشــــــــــــــتي، اليزائر، اليم وريــة -المتعــددة القوميــات ،  يتروا، تــاملنــد، ترتيــا، تشــــــــــــــيكيــا، تونس، تيمور-مدولــة

ريـة توريـا، جم وريـة مولـدوفـا، جنوب أفريجيـا، جورجيـا، دولـة فلســــــــــــــطيأ، رومـانيـا، زمبـا وت،  الـدومينيكيـة، جم و 
مان،  الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنلافورة، الســنلال، الســودان، ســويســرا، شــيلي، صــر يا، الصــيأ، العرا ، عُ 

ليفارية ، فنلندا، فييت نام، قطر، البو -غا ون، غواتيماال، غينيا االســـــــــــتوائية، فرنســـــــــــا، الفلبيأ، فنزويت مجم ورية
ــتاريكا، تولومبيا، الكويت، تينيا، ليبيا، ليتوانيا، مالطة، مالي، ماليزيا،   كمبودما، تندا، تو ا، توت دمفوار، توســـــــــــ
ــا،   ــعودمة، منلوليا، ميانمار، النروي ، النمســ ــيك، متوت، المملكة العر ية الســ ــر، الملرب، المكســ ــقر، مصــ مدغشــ

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

 وُمث ِّل في الدورة االتحاد األورو ي، ورو منظمة تكامل اقتصادت  قليمية طرف في االتفاقية. -7

 وُمث ِّلت في الدورة أمضا اللينة االقتصادمة ألمريكا التتينية ومنطقة البحر الكاريبي. -8

، أجــاز المؤتمر دعوة المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة، ووحــدات 4/5مأ قرار المؤتمر  2ووفقــا للقــاعــدة  -9
األمانة العامة، وريئات األمم المتحدة وصـــــنادمق ا و رامي ا، والوتاالت المتخصـــــصـــــة ومؤســـــســـــات أخرى تابعة 

ع اليريمــة والعــدالــة الينــائيــة،  لمنظومــة األمم المتحــدة، والمعــارــد التــابعــة لشــــــــــــــبكــة  رنــام  األمم المتحــدة لمن 
 المشارتة في دورات فريق استعراض التنفيذ.  لي

وُمث ِّلت بمراقبيأ ريئات األمم المتحدة وصــنادمق ا و رامي ا، والوتاالت المتخصــصــة ومؤســســات أخرى  -10
والعدالة الينائية:  رنام   تابعة لمنظومة األمم المتحدة، ومعارد تابعة لشــــبكة  رنام  األمم المتحدة لمنع اليريمة 

األمم المتحــدة ارنمــائي، و رنــام  األغــذمــة العــالمي، ومع ــد األمم المتحــدة األقــاليمي ألبحــا  اليريمــة والعــدالــة، 
 والمع د الكورت لعلم ارجرام.

فريجية، وُمث ِّلت بمراقبيأ المنظمات الحكومية الدولية التالية: المنظمة االســـتشـــارية القانونية اآلســـيوية األ -11
والمرتز ارقليمي للمعلومات والتنســــــــــيق في آســــــــــيا الوســــــــــطي، وميلس التعاون لدول الخلي  العر ية، واليماعة 
االقتصـــــــــــادمة لدول غرب أفريجيا، ودموان المحاســـــــــــبة األورو ي منيابة عأ المنظمة الدولية ل ج زة العليا للرقابة 

مكافحة الفســـــاد، والمنظمة الدولية للشـــــرطة الينائية مارنتر ول ، المالية العامة والمحاســـــبة ، واألكادممية الدولية ل
وجامعة الدول العر ية، ومنظمة األمأ والتعاون في أورو ا، ومنظمة التعاون ارستمي، والمرتز ارقليمي المعني 

 لعالمية. باألسلحة الصليرة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن األفريقي والدول المتاخمة، ومنظمة اليمارك ا

ــان مـالطـة المســــــــــــــتقـلة، وري تـيان ـلدـمه مكـتب مراقـب دائم في مقر  -12 وُمث ِّـلت في االجتمـام منظمـة فرســــــــــــ
 المتحدة. األمم
  

__________ 

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

دورتي االســتعراض األولي والثانية. واتفق الفريق علي ســحبت القرعة الســتعراض االتحاد األورو ي في   -13
ــمأ ورقات القرعة لميموعة دول أورو ا  ــنادمق التي تتضــــــــــ أن مطلب مأ االتحاد األورو ي خلط محتويات الصــــــــــ
اللر ية ودول أخرى وميموعة دول أورو ا الشــــرقية عند الســــحب الختيار الدول األطراف المســــتعرِّضــــة مأ نفس 

ــا ونيوت تـــدولتيأ  المنطقـــة اليلرافيـــة.  ــا متعلق  ـــدورة االســــــــــــــتعراض األولي، وقع االختيـــار علي تشــــــــــــــيكيـ وفيمـ
مســتعرِّضــتيأ لتتحاد األورو ي. أما فيما متعلق  دورة االســتعراض الثانية، فقد وقع االختيار علي  ســرائيل وجزر 

   القمر تدولتيأ مستعرِّضتيأ لتتحاد األورو ي.

ــتيابة لطلب تقدمت به أنلوال ب  -14 ــة ل ا مأ نفس واسـ ــتعرِّضـ ــحب القرعة الختيار الدولة المسـ ــألن  عادة سـ شـ
المنطقة اليلرافية لدورة االســـــــتعراض الثانية، وقع االختيار علي غينيا االســـــــتوائية تدولة مســـــــتعرِّضـــــــة مأ نفس 

 المنطقة اليلرافية ألنلوال. 

ل المســـــــتعرِّضـــــــة تألجيل وأجريت عمليات  عادة ســـــــحب مؤقتة للقرعة في الحاالت التي ميوز في ا للدو  -15
ــتعرِّضـــة وفقا لإلطار المرجعي آللية اســـتعراض التنفيذ ولم متســـأ التواصـــل مع ا للحصـــول من ا   عمل ا تدول مسـ

 علي تألكيد فورت بشألن استعدادرا رجراء االستعراضات.
  

 التقدم المحرز في تنفيذ الستعراضات الُقطرية   -باء 
م المحرز في االســــتعراضــــات الُقطرية التي ألقي ممثل ل مانة تلمة افتتاحية وق  - 16 دم معلومات محدثة عأ التقدُّ

أ أنه حتي وقت تتمه، ُقدمت ردود علي قائمة التقييم الذاتي  ي  ُأجريت في  طار دورتي االســـتعراض األولي والثانية. و  
حوارا   175لي، وُأجرت المستعَرضة ختل الدورة األو   186دولة مأ الدول األطراف واألطراف الـــــــــــــ   183المرجعية مأ 

ــرا م  ــترتا ، وُأنيزت   14زيارة قطرية و  161مباشــــ ــارة   173اجتماعا مشــــ ــة وافية. و ارشــــ  لي التقدم المحرز في   ختصــــ
المســـــتعَرضـــــة في تلك الدورة قدمت   186دولة مأ الدول األطراف واألطراف الــــــــــــــــــ   127الدورة الثانية، ذتر الممثل أن 

زيارة قطرية وخمســة اجتماعات   67حوارا مباشــرا م  72ردودرا علي قائمة التقييم الذاتي المرجعية، بارضــافة  لي  جراء  
تقرير اســتعراض قطرت. وذتر أن  العمل علي  نياز عدة ختصــات وافية   30ختصــة وافية و   54مشــترتة ، وجنياز 

 االنت اء.   عراض معا قد قارب علي أخرى تخص دورتي االست 

وعتوة علي ذلك، أشــــــار ممثل األمانة  لي حاالت التألخير التي اســــــتبينت في تســــــمية ج ات اتصــــــال  -17
وخبراء حكومييأ، وفي تقـــدمم الردود علي قوائم التقييم الـــذاتي المرجعيـــة، وحـــاالت التـــألخير المتعلقـــة بمتطلبـــات 

ــافية عقب الزيارات الترجمة التحريرية، والصــــــــــــعو ات في تح دمد مواعيد الزيارات القطرية، وتقدمم معلومات  ضــــــــــ
القطرـية وغيررـا مأ الظروف غير المتوقعـة الـناشـــــــــــــــئة عأ اليـائحـة. وأ لي عأ تنظيم دورة ـتدريبـية عبر ارنترـنت  
بشــــــألن آلية اســــــتعراض التنفيذ أتيحت لي ات االتصــــــال والخبراء الحكومييأ مأ أجل الن وض باالســــــتعراضــــــات 

لُقطريــة في  ــل رــذ  الظروف. والحع أنــه علي الرغم مأ توفير  مكــانيــة  جراء زيــارات قطريــة عبر ارنترنــت  ا
كوســـــيلة أخرى للحوار المباشـــــر وفقا رطار اآللية المرجعي، فقد قررت دول أطراف مســـــتعَرضـــــة عدمدة مع ذلك 

ختل الزيارات القطرية علي ارنترنت،  تألجيل زيارات ا القطرية. وأشـار في رذا الصـدد  لي عدة تحدمات اسـتبينت 
وأشـــار  لي أن األمانة ســـتواصـــل تيســـير  جراء رذا النوم مأ الزيارات،  ال أن ا ســـتســـتكشـــف أمضـــا  مكانية  جراء 
ــملت تعميم  ــات، شـ ــتعراضـ ــريع وتيرة االسـ ــا عددا مأ ارجراءات التزمة لتسـ ــكل رييأ. وأوجز أمضـ زيارات في شـ

رســــــائل متابعة رســــــمية ترســــــل  لي الدول األطراف المســــــتعَرضــــــة والدول األطراف رســــــائل تذتيرية أكثر تواترا و 
المســـــتعرِّضـــــة، وج تأ الفريق بألســـــماء الدول التي لم تعيأ ج ة اتصـــــال أو خبراء مســـــتعرِّضـــــيأ أو لم تقدم قوائم 
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االتصــــــال مباشــــــرة التقييم الذاتي المرجعية بعد تلقي ا رســــــالتيأ تذتيريتيأ علي األقل، وتعزيز الي ود الرامية  لي 
 بالمسؤوليأ في البلدان المعنية.  

وأ رزت متكلمة أرمية الدورة االســـتثنائية األخيرة لليمعية العامة التي عقدت ألول مرة لمكافحة الفســـاد.  -18
وأشـــارت  لي أن ســـيادة القانون أمر حاســـم في مكافحة الفســـاد،  وســـائل من ا المؤســـســـات القوية، والنظم القانونية  

ــتقل ــارتة الميتمع. وأكدت علي المسـ ــائية القوية، ومشـ ــتقصـ ــحافة االسـ ــائط ارعتم، والصـ ة والمحامدة، وتعددمة وسـ
ــاد علي الصــــــــعيد العالمي. وعتوة علي ذلك،  قيمة التعاون الدولي والدور الذت تؤدمه االتفاقية في مكافحة الفســــــ

، مشــــــــيرة  لي أن ذلك االســــــــتعراض أشــــــــارت  لي اســــــــتعراض االتحاد األورو ي في  طار آلية اســــــــتعراض التنفيذ
ســـــــــــيضـــــــــــيا قيمة حجيجية  لي التعاون  يأ االتحاد األورو ي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات واليريمة 

 مالمكتب  في ميال تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. 

لط الضـوء علي أرمية آلية اسـتعراض التنفيذ مأ أجل التنفيذ الفعال لتتفاق  - 19 ية. وأشـار متكلمون  لي فائدت ا  وسـُ
د تذلك علي أرمية نشــــر التقارير   د ِّ في مســــاعدة الدول األطراف تحدمد الثلرات واالحتياجات مأ المســــاعدة التقنية. وشــــُ
الن ائية لتســـــــــتعراضـــــــــات القطرية واالنت اء مأ االســـــــــتعراضـــــــــات في الوقت المحدد. وأ رز أحد المتكلميأ دور اآللية 

ــف ا عملية حكوم  ــتمرة وتدرييية مأ أجل التعييل بإحراز تقدم في   وصـــ ــاملة ومحامدة ومســـ ــفافة وشـــ ية دولية وفعالة وشـــ
تنفيذ االتفاقية. وأكد أن فريق اســـــتعراض التنفيذ مســـــ م تمنتدى في تبادل المعلومات عأ التدا ير الوطنية المتخذة أثناء  

ضـرورة تقدمم المسـاعدة التقنية في الوقت المناسـب  االسـتعراضـات أو بعد  نيازرا. وعتوة علي ذلك، شـدد المتكلم علي 
علي نحو مفي باالحتياجات المحددة أثناء االسـتعراضـات. وترر متكلم آخر تألكيد الطابع الحكومي الدولي ليلية وشـدد 

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

ق بارجراءات التي اتخذت ا حكومات م بعد اختتام دورة االســـــــــــتعراض القطرت األولي وأ لي عدة متكلميأ الفري  - 20
و/أو الثانية، وارجراءات التي اتخذت ا اســــتيابة للتوصــــيات التي تلقت ا. وفي ذلك الصــــدد، وصــــف عدد مأ المتكلميأ  

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

د علي أرمية ارعتن الســـــــياســـــــي الذت اعتمدته اليمعية العامة في دورت ا االســـــــتثنائية لمكافحة  -21 د ِّ وشـــــــُ
 ومكافحته. الفساد في التوفيق  يأ وج ات النظر بشألن منع الفساد 

ــارته  لي التدا ير التي اقترحت ا األمانة مأ أجل تينب حدو   -22 وأعرب أحد المتكلميأ، في معرض  شــــــــــ
مزيد مأ التألخير، عأ أمل حكومته في أن تواصــــــــــل األمانة اتصــــــــــاالت ا الييدة مع ج ات االتصــــــــــال مأ أجل 

ــا  لي الحاجة  لي    ار مزيد مأ  ــار أمضــــ المرونة نظرا للحالة الرارنة الناجمة عأ ضــــــمان الثقة المتبادلة. وأشــــ
  .19-جائحة مرض فيروا تورونا مكوفيد

وأعرب أحد المتكلميأ عأ تقدمر  ل مانة لتوفيررا دورات تدريبية للخبراء الحكومييأ المشـــارتيأ في آلية  -23
ذلك  ء المكتب، بما فياستعراض التنفيذ، وطلب  لي األمانة مواصلة توفير التدريب و ناء القدرات مأ ختل خبرا

 عأ طريق المنصات ارلكترونية.
  

 أوجه التآزر مع أمانات اآلليات المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة -جيم 
قدمت ممثلة ل مانة اســــــتعراضــــــا عاما ل نشــــــطة التي نفذت مؤخرا مأ أجل تعزيز التآزر مع أمانات آليات   - 24

مأ ارعتن    79وتذلك الفقرة  2/ 8و   4/ 7اســتعراض األقران األخرى لمكافحة الفســاد، وذلك تماشــيا مع قرارت المؤتمر 
ــتثنائية ل  ــي الذت اعتمدته اليمعية العامة في دورت ا االسـ ــياسـ ــتمرار الحوار المنتظم  السـ ــارت  لي اسـ ــاد. وأشـ مكافحة الفسـ
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ــمية   ــاورات غير رسـ ــور تل أمانة الجتماعات األمانات األخرى وججراء مشـ ــيما مأ ختل حضـ فيما  يأ األمانات، ال سـ
 الصلة.   متكررة بشألن المسائل ارجرائية المتصلة باالستعراضات القطرية والمسائل اليوررية ذات 

أن الشــــكل اليدمد لعقد اليلســــات العامة عأ بعد قد أتاح لمو في األمانة حضــــور  وأوضــــحت الممثلة -25
ــات  ــتعراضــ ــتعراض األخرى، تما أتاح لمو في األمانة المعنييأ باالســ ــنويا ل يئات االســ أكثر مأ اجتمام واحد ســ

وأن تلك ألخرى،  االقطرية أن متابعوا المناقشــات بشــألن التقارير القطرية في اليلســات العامة ل يئات االســتعراض 
. تما أوضــحت أن ممارســة ميدمة وفعالة مأ حيث التكلفة شــيع المكتب ال يئات األخرى علي مواصــلة تيســيررا

التصدت  علي سبل  2021و 2020األمانات تحدمدا تانت قد رتزت مشاورات ا العادمة غير الرسمية أثناء عامي 
، وأن ا تبادلت الخبرات والممارســــــــات 19-توفيد  للعجبات التي تعترض آليات اســــــــتعراض األقران بســــــــبب جائحة
. وأضـــــــــــــــافـت أن الخبرات التي تبـادلت ـا  ارنترنـتالييـدة فيمـا متعلق بيملـة أمور من ـا  جراء زيـارات قطريـة علي 

األمانات األخرى والبلدان التي ســـــــــبق ل ا أن شـــــــــارتت في اجتماعات عأ بعد في  طار آليات أخرى ســـــــــاعدت 
زيارات قطرية عبر ارنترنت في  طار آلية استعراض التنفيذ. وأضافت أن األمانات   المكتب علي تخطيط وججراء

قد واصــــــلت أمضــــــا العمل معا بشــــــألن مســــــائل موضــــــووية لليمع  يأ الخبرة والمعرفة وتينب ازدواجية الي ود، 
يلس أورو ا  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـــــــادت وميموعة الدول المنارضـــــــة للفســـــــاد التابعة لم وأن

 The Time is Now: Addressingقدمتا، علي ســـــبيل المثال، مســـــارمات في منشـــــور المكتب األخير المعنون 

the Gender Dimensions of Corruption  مآن أوان معالية األبعاد الينســــــانية للفســــــاد ، وفي عملية صــــــوأ
ــلطات  نفاذ القانون المعنية بمكافحة  ــبكة العمليات العالمية لســـ ــيرية لشـــ ــي، وفي العملية التحضـــ ــياســـ ارعتن الســـ
الفســـــــاد التي أطلقت مؤخرا. وقالت  ن المكتب قد واصـــــــل أمضـــــــا 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.  

وختل المناقشــــة التي تلت ذلك، وردا علي اســــتفســــار ورد مأ أحد المتكلميأ بشــــألن التعاون مع آلية رصــــد   - 26
لمنع الفســــاد ومكافحته، أوضــــحت أمينة المؤتمر أن األمانة تســــعي  لي زيادة تعزيز مشــــارتت ا   اتفاقية االتحاد األفريقي 

مع االتحــاد األفريقي. وترر أحــد المتكلميأ التــألكيــد علي أرميــة تعزيز أوجــه التــآزر، في  طــار والمــات مختلف آليــات  
مأ بعضـــ ا البعأ وأن تعزز مشـــارتت ا   االســـتعراض، وتينب ازدواجية الي ود. وأشـــار  لي أنه منبلي للدول أن تتعلم 

ــطلعت به   ــار متكلم آخر  لي الدور الجيم الذت اضــــــــ ــاد. وأشــــــــ في المنتدمات ارقليمية المتعددة األطراف لمكافحة الفســــــــ
 مختلف المنظمات الدولية في تنفيذ  صتحات تشريعية متنوعة وتحسيأ النظام القائم لمكافحة الفساد في  لد . 

  
 لمالية والمتعلقة بالميزانية المسائل ا  - رابعا  

قــدم ممثــل ل مــانــة معلومــات عأ النفقــات المتكبــدة لتســــــــــــــيير أعمــال الــدورتيأ األولي والثــانيــة آلليــة  -27
ــبا /فبرامر   28االســــــــــــتعراض حتي  ، وعأ الفيوة الحالية في التمويل  يأ التبرعات المتلقاة مأ خارج 2021شــــــــــ

 لسير عمل اآللية. الميزانية واالحتياجات مأ الموارد التزمة

وفيما متعلق بموارد الميزانية العادمة، أ رز ممثل األمانة تبعات التحدمات المتعلقة بالسيولة في الميزانية  -28
العادمة ل مم المتحدة التي تؤثر ســــــــــــلبا في قدرت ا علي ملء الو ائف الشــــــــــــاغرة المشــــــــــــمولة بالميزانية العادمة، 

 أ معملون علي تقدمم الدعم آللية استعراض التنفيذ.و التالي تقليص عدد المو فيأ الذم 

ــ  ممثل األمانة أن األزمة الناجمة عأ جائحة توفيد  -29  19- وفيما متعلق بالنفقات مأ خارج الميزانية، أوضــــ
خفضـت  لي حد تبير األنشـطة التي تترتب علي ا تكاليا، ومن ا سـفر الخبراء الحكومييأ وخبراء المكتب في سـيا   

ومأ ثم، لم ُتتكبد سـوى نفقات قليلة لدعم تشـليل آلية اسـتعراض التنفيذ منذ التقرير   تعراضـات القطرية.  جراء االسـ 
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. وأ لي ممثـل األمـاـنة الفريق ـبألن ميموم مـا ُأنفِّق CAC/COSP/IRG/2020/4د في الوثيقـة المـالي األحـد  الوار 
 3 714 300دوالر و 9 785 200 لي  2021شــبا /فبرامر   28لدعم تنفيذ الدورتيأ األولي والثانية ليلية حتي 

دوالر، علي التوالي. وأعرب ممثـل األمـانـة عأ تقـدمر  للتبرعـات المـاليـة والعينيـة التي قـدمت ـا الـدول لـدعم اآلليـة، 
دوالر حتي  17 739 600ي الفريق بــــألن ميموم التبرعــــات مأ خــــارج الميزانيــــة المقــــدمــــة  لي اآلليــــة  لي وأ ل
. وذتر أن رــذا المبلي ملطي ميموم االحتيــاجــات المقــدرة مأ الموارد الخــارجــة عأ 2021شــــــــــــــبــا /فبرامر  28

أن الفيوة التمويليــة ارجمــاليــة  الميزانيــة للــدورة األولي والســــــــــــــنوات األر ع األولي مأ الــدورة الثــانيــة، ممــا معني
 دوالر. 1 420 100ُقلصت  لي  قد

وأشــارت  حدى المتكلمات  لي أن آلية اســتعراض التنفيذ ال تزال تضــطلع  دور حاســم في تعزيز التنفيذ  -30
الفعال لتتفاقية، وتتي  منصـــــــــة الســـــــــتعراض التقدم المحرز في رذا الصـــــــــدد. وأعر ت عأ تقدمررا للمذترة التي 

ــفافة ومنتظمة  لي الدول األطراف، أعد ت ا األمانة بشـــألن الموارد والنفقات، وشـــددت علي أن تقدمم تقارير مالية شـ
ــتمرار نموذج التمويل المختلط  ــمان اســـ ــي لضـــ ــاســـ ــألن النفقات والتكاليا المقدرة، أمر أســـ بما في ذلك التقارير بشـــ

الميزانـية علي حد ســــــــــــــواء، في العمـل بفعـالـية.  ليلـية، الذت معتمـد علي الميزانـية العـادمة والمســــــــــــــارمـة مأ خارج
وأكدت علي اســـــــتمرار دعم  لدرا ليلية مأ ختل التبرعات، وشـــــــيعت الي ات المانحة األخرى علي النظر في 

 تقدمم المزيد مأ التمويل ليلية مأ أجل سد الثلرة التمويلية. 
  

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

رحب المتكلمون  تنظيم الدورة االســـــــتثنائية لليمعية العامة لمكافحة الفســـــــاد التي عقدت مؤخرا واعتماد  -31
ــدت للتحدمات وتنفيذ التدا ــترك بالعمل بفعالية علي التصـ ــي المعنون "التزامنا المشـ ــياسـ  ير الرامية  لي ارعتن السـ

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. 

ــك العالمي الوحيد الملزم قانونا في  -32 وأعاد المتكلمون تألكيد التزام م بالتنفيذ الكامل لتتفاقية، وري الصـــــــــ
ــداقية للتقييم الفعال للي ود  ــتعراض التنفيذ باعتباررا أداة ذات مصــ ــاد، وأكدوا دعم م آللية اســ ميال مكافحة الفســ

 نة الثلرات في التنفيذ ومعاليت ا. الوطنية في ميال مكافحة الفساد ومساعدة الدول علي استبا

وأعرب عدة متكلميأ عأ تقدمررم للدول األطراف المسـتعرِّضـة التي شـارتت في اسـتعراضـات ا القطرية،  -33
 ، ضمأ جملة أمور.19-ول مانة علي ما أ دته مأ مرونة وتكيا سريع مع الوضع الناشئ عأ جائحة توفيد

ــاد. ودعا أحد المتكلميأ الدول    وُنو ِّ  -34 ــتعراض التنفيذ في تحقيق النزارة ومنع الفســ دور االتفاقية وآلية اســ
لكي متسـني  دء المرحلة   2024األطراف  لي اسـتكمال اسـتعراضـات ا في  طار الدورة الثانية بحلول حزيران/مونيه 

 المقبلة مأ اآللية.

ــيات المنبثقة عأ  وأ لي عدد مأ المتكلميأ عأ الي ود التي  ذل -35 ــتيابة للتوصــــ ت ا حكومات  لدان م لتســــ
ــات ا في  طار الدورتيأ األولي والثانية مأ آلية اســـــتعراض التنفيذ. وأشـــــير  لي تدا ير مأ قبيل اعتماد   اســـــتعراضـــ
ســياســات واســتراتيييات لمكافحة الفســاد، وجنشــاء ريئات لمكافحة الفســاد، وتوســيع نطا  متطلبات ارفصــاح عأ 

ــمل التدا ير  الموجودا ــال . وتشـــــــ ــارب المصـــــــ ت، وتعزيز حمامة المبلليأ عأ المخالفات، وتنفيذ تدا ير لمنع تضـــــــ
ــتراء  ــفافية في ميال االشــــ ــاد، وتروي  النزارة في القطام العام، وتعزيز الشــــ ــاء محاكم لمكافحة الفســــ األخرى  نشــــ

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/4
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ــول علي المعلومات، وتعزيز نظم مكافحة   ــألن الحصــــــ ــدار قوانيأ بشــــــ ــترداد العمومي، وجصــــــ ــل األموال واســــــ غســــــ
 الموجودات، وضمان مساءلة األشخاص االعتبارييأ. 

وأشـــــار أحد المتكلميأ  لي التدا ير التي اتخذرا  لد  رنشـــــاء نظام فعال الســـــترداد الموجودات. وشـــــدد  -36
ــألنه أن معزز ثقة اليم ور وأن رذا االســــــترداد محمي موا ــاد مأ شــــ رد متكلم آخر علي أن اســــــترداد عائدات الفســــ

 رام  المبادرات االجتماوية ال امة التي تفيد الفقراء والضـــــــــعفاء. وأشـــــــــار أحد المتكلميأ  لي الزيادة في العجبات 
التي تعو  اســـترداد الموجودات وجعادت ا، وشـــدد علي ضـــرورة أن تعيد الدول متلجية الطلب الموجودات المســـتردة 

 دون شرو   لي دول المنشأل.

 لي أرمية  شـــــــــــراك القطام الخاص والميتمع المدني واألوســـــــــــا  األكادممية وأشـــــــــــار بعأ المتكلميأ  -37
 ووسائط ارعتم في مكافحة الفساد، وشددوا علي أرمية  دماج بعد جنساني في رذ  الي ود.

وشـــدد عدة متكلميأ علي أرمية التنســـيق الوطني، وأ للوا عأ ارصـــتحات المؤســـســـية التي اضـــطلعت  -38
لتحدمات ذات الصــــــلة. وشــــــدد عدة متكلميأ علي أرمية التعاون الدولي، وأشــــــاروا في رذا   ا  لدان م للتصــــــدت ل

 الصدد  لي التدا ير المتخذة لتحسيأ أطر المساعدة القانونية المتبادلة. 

ودعت  حدى المتكلمات الدول  لي التعاون علي الصعيدمأ المحلي والدولي لضمان تحدمث المعلومات  -39
لملكية االنتفاوية وجتاحت ا ألج زة  نفاذ القانون في الوقت المناســـــب. وأعر ت متكلمة أخرى الواردة في ســـــيتت ا

عأ قلق ا  زاء  ســاءة اســتخدام ال ياكل المؤســســية، مشــيرة  لي أن الشــرتات الصــورية التي مقوم مرتكبو األعمال 
المالكة الحجيجية والوصـــــول  لي غير المشـــــروعة مأ ختل ا بإســـــاءة اســـــتخدام الكيانات االعتبارية رخفاء الي ة  

النظام المالي دون الكشــف عأ ال وية لتســ يل غســل األموال وارتكاب جرائم مالية أخرى، شــكلت تاريخيا مشــكلة 
 في  لدرا وفي الخارج. 

وأكد عدد مأ المتكلميأ أرمية المســــــــاعدة التقنية، وشــــــــدد أحد المتكلميأ علي أرمية تعزيز المســــــــاعدة  -40
املة والمنســــــــقة التي تكون ُقطرية قيادة وتنفيذا، وال ســــــــيما للبلدان النامية، بما في ذلك الدعم المادت التقنية المتك

و ناء القدرات وتوفير التدريب. وأعرب المتكلم عأ تقدمر  لد  للي ات الشــــــــــريكة في التنمية لتقدمم ا المســــــــــاعدة 
يريمة والبنك الدولي المتعلقة باســـــــــــترداد التقنية، وأثني بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة علي ج ود مبادرة مكتب المخدرات وال

الموجودات المســـــــــــروقة الرامية  لي  عداد منتيات معرفية وأدوات عملية ت دف  لي دعم الممارســـــــــــيأ في ميال 
 مكافحة الفساد في ج ودرم لمحار ة الفساد.

ذ، وللمدمرة وأعرب أحد المتكلميأ عأ تقدمر  للمكتب لدعمه المتواصــــــل في  طار آلية اســــــتعراض التنفي  -41
، التي تتضـمأ عناصـر سـياسـاتية 2025-2021التنفيذمة للمكتب لجيادت ا لعملية وضـع اسـتراتييية المكتب للفترة 

 رامة تتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة التقنية واسترداد الموجودات.

طة التنمـية وأكد عدد مأ المتكلميأ علي أن منع ومكـافحـة الفســــــــــــــاد متســــــــــــــمـان بألرمـية باللـة لتحقيق خ -42
 . 2030المستدامة لعام 

وتررت ممثلة الوالمات المتحدة ما أعلنه  لدرا ختل الدورة االسـتثنائية لليمعية العامة لمكافحة الفسـاد،  -43
 .2023ورو أن حكومة  لدرا قدمت عرضا رسميا الستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول األطراف في عام 

مأ جدول أعمال فريق اســتعراض التنفيذ، المعنون "حالة تنفيذ اتفاقية األمم  4وتواصــل النظر في البند  -44
المتحدة لمكافحة الفســـــاد"، ختل جلســـــة عقدت باالشـــــتراك مع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـــــوية 

 ذات الصلة". مأ جدول أعماله، المعنون "تنفيذ قرارات المؤتمر  2المعني بمنع الفساد أثناء نظر  في البند 
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أشـيع الممارسـات الييدة والتحدمات المسـتبانة في التقرير المواضـيعي   عرضوأدلت ممثلة ل مانة  بيان  -45
ــل الثاني مأ االتفاقية مالتدا ير الوقائية  م ــألن تنفيذ الفصــــ  .  CAC/COSP/IRG/2021/3الذت أعدته األمانة بشــــ

ــتند  لي  ــيعي مسـ ــارت  لي أن التقرير المواضـ ــافية   50وأشـ ــات  ضـ ــتعراضـ ــة وافية، ورو ما معادل ثمانية اسـ ختصـ
. وأفادت بألن مقارنة بالتقرير المواضــــــــــيعي الســــــــــا ق الذت نشــــــــــر أثناء الدورة الحادمة عشــــــــــرة المســــــــــتألنفة األولي

االتيارات المتعلقة بالتحدمات والممارســات الييدة المســتبانة في رذا التقرير تتســق مع تلك المســتبانة في التقرير  
مأ االتفاقية مالقطام العام  أدت  لي   7الســــــــا ق، وجن تانت تتضــــــــمأ فروقا دقيقة جدمدة. وأضــــــــافت أن المادة 

ممدونات قواعد ســــــــــلوك للمو فيأ العمومييأ    8المادتان صــــــــــدور أكبر عدد مأ التوصــــــــــيات، وتلت ا عأ تثب 
 9و  8و 7مالقطـام الخـاص . وتـاـنت جميع اـلدول األطراف تقريـبا قـد تلقـت توصـــــــــــــــيات فيمـا متعلق ـبالمواد  12و

مالتــدا ير المتعلقـة  11مالمشــــــــــــــتريـات العموميــة وجدارة األموال العموميــة . و ـل عـدد التحــدمـات المتعلقــة بـالمــادة 
ــات الييدة لدى تقييم  بالي از ال د أكبر عدد مأ الممارســــ ــُ ِّ ــبيا. وشــــ ــا نســــ ــائي وأج زة النيابة العامة  منخفضــــ قضــــ

متدا ير منع    14ممشـارتة الميتمع  و  13مسـياسـات وممارسـات مكافحة الفسـاد الوقائية ، تلت ا المادتان  5 المادة
ــتمرت المادة  ــل األموال . واســــ ــات الييدة  11غســــ ــتبانة. وفي الختام، أ للت تســــــيل أقل عدد مأ الممارســــ المســــ

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. 

دة متكلميأ أرمية االتفاقية وآلية اسـتعراض تنفيذرا، وأشـاروا  لي تدا ير  وفي المناقشـة التي تلت ذلك، أ رز ع  - 46
ــات القطرية، بما في ذلك  دخال  ــتعراضــــــ ــيات المنبثقة عأ االســــــ ــاا التوصــــــ المتابعة التي تتخذرا حكومات م علي أســــــ

م  لد  بمكافحة الفسـاد  تعدمتت علي التشـريعات واتخاذ تدا ير لتعزيز األطر المؤسـسـية. وأكد أحد المتكلميأ ميددا التزا 
علي الصــــــــعيد الوطني وارقليمي والدولي، بما في ذلك في  طار االتفاقية. وأشــــــــار متكلم آخر  لي أن الفســــــــاد  اررة  
ــدد، أكد علي أن الدول  ــب اليميع". وفي رذا الصـ ــتخدام ن   "حل واحد مناسـ ــدت ل ا باسـ متعددة األوجه ال ممكأ التصـ

 المحلية.  خاصة لمكافحة الفساد وفقا لنظم ا القانونية األطراف منبلي أن تضع ن ي ا ال 

ــترتة مع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح  -47 ــة المشــــــ ــيا  حلقة نقاال نظمت ختل اليلســــــ وفي ســــــ
ــاد، ــاء البرلمان  نتائ  االســــــتعراضــــــات    2م العضــــــوية المعني بمنع الفســــ نوقشــــــت التحدمات المتعلقة  تووية أعضــــ

 المنبثقة عأ آلية استعراض التنفيذ وسبل التصدت ل ذ  التحدمات.
  

 المناقشة المواضيعية -باء 
حلقة نقاش بشأن التدابير التي تهدف إلى ضمان مساءلة األشخاص العتباريين عن جرائم الفساد،   

 منها  26للفصل الثالث من التفاقية وبخاصة المادة  وفقا

أشــــــارت ممثلة ل مانة في تلمت ا االفتتاحية  لي أنه تثيرا ما ترتكب جرائم خطيرة ومعقدة مأ قبل  -48
كيانات اعتبارية أو تحت غطائ ا. وشــــــــــــددت علي أن تحدمد مســــــــــــؤولية الشــــــــــــرتات رو بالتالي تد ير بالي 

ــاد، ــاءلة عأ اليرائم المرتكبة مأ ختل األشـــــخاص االعتبارييأ   األرمية في مكافحة الفســـ ال لضـــــمان المســـ
فحســـــــــب، وجنما أمضـــــــــا باعتباررا حافزا للكيانات االعتبارية علي اعتماد وجنفاذ تدا ير وقائية، نظرا رمكانية 
ــاء  ــوء علي التزام الدول األطراف واألطراف بإرسـ ــلطت الضـ ــمعة. وسـ ــرر متعلق بالسـ ــرر مالي وضـ وقوم ضـ

جنائية علي األشــخاص االعتبارييأ، وضــمان  خضــام األشــخاص االعتبارييأ  ؤولية مدنية أو  دارية أومســ 
__________ 

‘ مأ جدول أعمال  1مأ  ’ 2مأ جدول األعمال أثناء  جراءات منفصلة وتذلك مع البند  4ناق، فريق استعراض التنفيذ البند   2م 
المعنون "مناقشة مواضيعية بشألن  الثانية عشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد،  الدورة
 البرلمانات وسائر ال يئات التشريعية في تعزيز تنفيذ االتفاقية"، في جلسة مشترتة للفريقيأ.  دور
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مأ  26لعقو ات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناســـــــــــبة ورادعة. وفي رذا الصـــــــــــدد، أشـــــــــــارت  لي المادة 
دورت ا االســــــــتثنائية  ، وارعتن الســــــــياســــــــي الذت اعتمدته اليمعية العامة في8/6االتفاقية، وقرار المؤتمر 

لمكافحة الفســــــــــــــاد. وأشــــــــــــــارت الممثلة  لي أنه علي الرغم مأ اعتماد معظم الدول األطراف لتدا ير لتحدمد 
مة وفقا لتتفاقية أو ارتكاب تلك األفعال،  ــارتة في أفعال مير  ــؤولية األشـــــــخاص االعتبارييأ عأ المشـــــ مســـــ

رذ  المســــــــــــؤولية ونطاق ا. ففي العدمد مأ الدول التي ال فإنه توجد درجة تبيرة مأ التبامأ فيما متعلق  نوم 
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. 

مأ فرنسـا  طار االمتثال المتعلق بمكافحة الفسـاد في  لدرا، وشـرحت تي ية  سـ امه   وعرضـت المنا رة -49
ــتحات األخيرة التي  ــت ارصـ ــاد. وعرضـ ــاما الفسـ ــخاص االعتبارييأ المتورطيأ في قضـ ــاءلة األشـ ــمان مسـ في ضـ

في القطاعيأ قامت   ا فرنســا في ميال مكافحة الفســاد، ومن ا  نشــاء وتالة مكافحة الفســاد التي ترصــد االمتثال 
العام والخاص، وجعداد اتفا  قضــائي مخدم المصــلحة العامة، ورو آلية قضــائية  دملة وآلية للتســوية دون محاكمة 
تنطبق علي األشــــــخاص االعتبارييأ. وأوضــــــحت أنه حتي اآلن، أ رم اثنا عشــــــر اتفاقا مأ رذا القبيل، مما أتاح 

رية المتورطة في جرائم فســـــــاد. وعادة ما مرصـــــــد االمتثال فرض عقو ات متناســـــــبة ورادعة علي الكيانات االعتبا
لتلتزامات الواردة في مثل رذ  االتفاقات لمدة تصـــــــــل  لي ثت  ســـــــــنوات. وأوضـــــــــحت المنا رة أن رذا ارجراء 

مضـــمأ مســـاءلة الشـــخص االعتبارت فحســـب، وجنما مضـــمأ أن محظي الشـــخص االعتبارت بالدعم أمضـــا في  ال
 لمناسبة لمنع تكرار جرائم الفساد. تزويد نفسه بالتدا ير ا

وعرضــــــت المنا رة مأ منلوليا ارطار القانوني لبلدرا بشــــــألن المســــــؤولية الينائية ل شــــــخاص االعتبارييأ.   - 50
وأوضـــــــحت أن أســـــــباب فرض المســـــــؤولية الينائية تنشـــــــأل في الحاالت التي مرتكب في ا مو ف مفوض  تمثيل الكيان  

لذت منص علي أن المشــــارتة في عملية  االعتبارت جريمة لمصــــلحة الكيان االعتبارت. وأشــــارت  لي قانون الشــــرتات ا 
صنع القرار تعتبر تافية لتلبية رذا االشترا . واألنوام األر عة للعقو ات المحتملة ري فرض غرامات، وجللاء الحقو  أو  
التراخيص، وتدا ير التصـــــ ية، ومصـــــادرة الموجودات والدخل. وعرضـــــت المنا رة طائفة واســـــعة مأ اليرائم المتصـــــلة  

ائم االقتصــــــــــادمة واليرائم البيئية واليرائم ارررا ية التي ممكأ أن تنشــــــــــأل عن ا رذ  المســــــــــؤولية، وقدمت بالفســــــــــاد والير 
 حصــاءات في رذا الصــدد. وعرضــت أمضــا دراســة حالة تتعلق بجيام الرئيس التنفيذت ألحد المصــارف  رشــوة مســؤول 

 ادة الموجودات المكتسبة.  حكومي، مما أسفر عأ جملة أمور من ا فرض غرامة وصدور أمر للمصرف بإع 

وعرضـــت المنا رة مأ أســـتراليا تير ة  لدرا فيما متعلق بإســـناد المســـؤولية  لي األشـــخاص االعتبارييأ   -51
ــلوك الذت مرتكبه الشـــــــخص االعتبارت   ــمل الرتأ المادت أو الســـــ ــترالي، ورو ما مشـــــ عمت بالقانون الينائي األســـــ

لنطا  الحجيقي أو الظاررت لو يفته أو ســــــــــلطته، والرتأ تصــــــــــرف مو ف أو وتيل أو مســــــــــؤول في حدود ا  ذا
المعنوت أو الحالة الذرنية المنســـــــــو ة  لي الشـــــــــخص االعتبارت  ذا تان الشـــــــــخص االعتبارت قد أذن بالســـــــــلوك 

ســــم  به صــــراحة أو ضــــمنا أو بالســــكوت. وأشــــارت  لي أنه ممكأ لميلس اردارة أو وتيل مأ وتتء اردارة  أو
ي رذا الســــــلوك أو مألذن به أو مســــــم  به، أو م يئ ثقافة مؤســــــســــــية تؤدت  لي عدم االمتثال، العليا أن منخر  ف

متخلف  بسـاطة عأ ت يئة ثقافة مؤسـسـية توجب االلتزام. وأشـارت  لي أن  لدرا اقترح نموذج "الفشـل في المنع"  أو
ة تلقائية في حالة عدم توخيه متعلق بالرشـوة األجنبية، ورو ما مترتب عليه تحمل الشـخص االعتبارت مسـؤولي  فيما

 العنامة الواجبة لمنع مو  يه واألشخاص التابعيأ له مأ ارتكاب السلوك ذت الصلة. 

ــؤال عما  ذا تانت العقو ات الينائية  -52 ــا علي سـ ــة التي تلت ذلك، ردت المنا رة مأ فرنسـ وختل المناقشـ
ر القانوني لبلدرا مســـــــم  بفرض نوعيأ مأ أكثر فعالية مأ اردارية، فألوضـــــــحت، ضـــــــمأ جملة أمور، أن ارطا

العقو ات، وأن تلي ما ممكأ أن مكون فعاال في تب  الفســـــــــاد، وأن اآللية البدملة للتســـــــــوية قد أســـــــــفرت عأ نتائ   
 ميا ية. وشــددت علي أنه ممكأ مباشــرة المتحقة القضــائية في حاالت عدم احترام اتفاقيات التســوية. وردا علي 
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ــؤال آخر، قدمت المن  ــافية عأ التعاون  يأ مكتب االدعاء العام الوطني في الميال المالي ســـ ا رة معلومات  ضـــ
 ووتالة مكافحة الفساد، الذت تعزز  اآللية البدملة للتسوية. 

وردا علي ســــؤال عأ أنوام األشــــخاص االعتبارييأ الخاضــــعيأ اللتزامات االمتثال، أكدت المنا رة مأ  -53
بارييأ مأ القطاعيأ العام والخاص مشــمولون باآللية البدملة للتســوية، في حيأ فرنســا أن جميع األشــخاص االعت 

ــألته وتالة مكافحة  أن األشــــــــخاص االعتبارييأ مأ حيم معيأ فقط رم مأ مخضــــــــعون لنظام االمتثال الذت أنشــــــ
مأ الفســــــــاد. وأوضــــــــحت أن جميع االتفاقات المبرمة في  طار اآللية حتي اآلن تتعلق باألشــــــــخاص االعتبارييأ 

القطام الخاص، وأشــــــارت  لي أن اآللية تشــــــكل حافزا للتعاون مع ســــــلطات  نفاذ القانون، بما أن قيام الشــــــخص 
االعتبـارت بـالتعـاون وتبـادل المعلومـات طوويـا مؤخـذ في االعتبـار عنـد تحـدمـد العقو ـات. وأكـدت أن اآلليـة البـدملـة 

ــاة  ــخاص االعتبارييأ، وأن مقاضـ ــوية تنطبق فقط علي األشـ ــخاص الطبيعييأ ممكأ أن تيرت بالتوازت.  للتسـ األشـ
 وأجا ت المنا رة علي سؤال بشألن االرتكاب غير المتعمد لليرائم. 

وجدد عدد مأ المتكلميأ ارعراب عأ التزام حكومات م باالتفاقية و المعالية الشـــــاملة لمســـــؤولية األشـــــخاص   - 54
ــاد علي النحو المنصــــــوص عليه في   مأ االتفاقية. وشــــــددوا علي أرمية التعاون    26المادة االعتبارييأ عأ جرائم الفســــ

الدولي في رذا الصــدد، وال ســيما في ميال الكشــف عأ عائدات الفســاد واســتردادرا. وأشــار أحد المتكلميأ  لي اللوائ   
ــد بعأ األشـــــخاص  ــبة المتخذة ضـــ ــتحدثت ا  لد  مؤخرا، والتدا ير المناســـ ــرتات التي اســـ ــؤولية الشـــ ــألن مســـ القانونية بشـــ

 عتبارييأ. وأ رز بعأ المتكلميأ أرمية اتخاذ تدا ير وقائية تافية، ال سيما في ميال نظم مسؤولية الشرتات.  اال 

ــارمة عأ جرائم   - 55 ــؤولية مدنية وجدارية صــــ ــار أحد المتكلميأ  لي أن ارطار القانوني لبلد  منص علي مســــ وأشــــ
عال غير المشــروعة بمو فيأ عمومييأ محلييأ وأجانب.  الفســاد التي مرتكب ا أشــخاص اعتباريون عندما تتعلق تلك األف 

ــار  لي أن العقو ات اردارية المقررة علي األشــــخاص االعتبارييأ تتأللف مأ غرامات تتناســــب مع  جمالي  مرادات  وأشــ
ــطة الشـــــــخص االعتبارت،   ــمل العقو ات المدنية فقدان الموجودات، والتعليق اليزئي ألنشـــــ الكيان المعني، في حيأ تشـــــ

حظر العام لتلقي ارعانات والقروض العمومية. وأفاد بألن  لد  موفر حوافز للقطام الخاص في شـكل عقو ات مخففة وال 
 واتفاقات تسارل مأ أجل تشييع التعاون مع المو فيأ المسؤوليأ عأ  نفاذ القانون.  

ــار أحد المتكلميأ  لي أنه، علي الرغم مأ عدم تمكأ المنا ريأ مأ تناول بعأ -56 ــبب  وأشــ ــائل بســ المســ
 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  

ارعتن الســـــــــــــــياســــــــــــــي اـلذت ذتر ممـثل ل مـاـنة في تلمـته االفتـتاحـية أن اـلدول واألطراف التزمـت، في  -57
اعتمدته اليمعية العامة في دورت ا االســـــتثنائية لمكافحة الفســـــاد،  تيريم أفعال الفســـــاد واليرائم ذات الصـــــلة في 
ــل في ا، فضــــــــــت عأ  نفاذ عقو ات  ــائيا والفصــــــــ القطاعيأ العام والخاص، والتحقيق في ا ومتحقة مرتكبي ا قضــــــــ

ــبة و  ــخاص الطبيعييأ واالعتبارييأ علي جرائم جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسـ ــد األشـ رادعة وغير تمييزية ضـ
ــار  لي قرار المؤتمر  ــلة   ا، وفقا لقوانين ا المحلية وأحكام االتفاقية. وأشـ ــاد واليرائم المتصـ ، الذت أريب 8/3الفسـ
لحاالت ارختل  فيه بالدول األطراف أن تعتمد آليات قادرة علي توفير تدا ير فعالة ومتناســــــبة ورادعة للتصــــــدت

ــار  لي قرار المؤتمر بمعـامير الن  ، المؤتمر فـيهالـذت قـام  8/6زارـة العـامـة مأ جـاـنب المو فيأ العمومييأ. وأشــــــــــــ
دولية في تنفيذ وجنفاذ االتفاقية، مع تحدمات حواجز و ضــمأ جملة أمور، بالتســليم بما تواج ه الدول األطراف مأ 

 مياد توازن مناسب  يأ أت حصانات أو امتيازات قضائية ومتطلبات  نفاذ االتفاقية، وفقا لتلتزامات المنصوص 
مأ االتفاقية. والحع الممثل أن تحليل استعراضات الدورة األولي المنيزة أ  ر   30مأ المادة   2علي ا في الفقرة  
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ثل تحدمات متعددة للدول األطراف، مما أســــــفر عأ عدد تبير مأ التوصــــــيات، ورو ما ميســــــد تم 30أن المادة 
 خصائص النظم القانونية الوطنية وأولويات ا المختلفة. 

وقدم المـنا ر مأ  ورتيـنا فاســــــــــــــو لمحـة عامة عأ الي ود التي مـبذل ـا  ـلد  ليعـل تشــــــــــــــريعـاته المتعلـقة  -58
ــاد متوافقة مع المعامي  ــات، وعأ التحدمات التي تواج  ا بمكافحة الفســــــ ــل الممارســــــ ــلة وأفضــــــ ر الدولية ذات الصــــــ

الســـلطات الوطنية في ميال التنفيذ. وتحد  عأ الي ود المبذولة لتحســـيأ اســـتقتلية دوائر االدعاء، مع تســـليط 
 لي الضـــوء علي بعأ التحدمات التي ال تزال تعو  المتحقة القضـــائية في جرائم الفســـاد والفصـــل في ا. وأشـــار 

الصــــعو ات المواج ة في الكشــــف عأ جرائم الرشــــوة والتحقيق في ا ومتحقة مرتكبي ا قضــــائيا، وأضــــاف أن  لد  
مواجه تحدمات أخرى، من ا ما متعلق بيمع أدلة موثوقة، ورو ما معزى جزئيا  لي أن التشـــريعات المتعلقة  تدا ير  

توفر قدرات مالية تقنية، بما في ذلك لحمامة الش ود   أساليب التحرت الخاصة لم تدخل بعد حيز النفاذ، وجلي عدم
والمبلليأ عأ المخالفات. وأشـــــــــار  لي وجود ثلرات في نظام مكافحة غســـــــــل األموال تعو  المحققيأ في بعأ 

 األحيان عأ تعقب عائدات اليريمة وتحول دون المتحقة القضائية. 

لبـلد  اـلذت محـدد المســــــــــــــؤولـية اليـنائـية ل شــــــــــــــخـاص وعرض مـنا ر مأ  ـندونيســـــــــــــــيا ارطـار الـقانوني  -59
االعتبارييأ عأ جرائم الفســاد، وشــرح تيا جرى تحســيأ رذا ارطار، بما في ذلك علي أســاا المتحظات التي 
أ دمت في ســـــيا  االســـــتعراض القطرت لبلد  في  طار الدورة األولي آللية اســـــتعراض التنفيذ. ودلل المنا ر علي 

ســـــة حالة لقضـــــية عرضـــــت أمام المحكمة أجرت لينة اســـــتئصـــــال الفســـــاد ارندونيســـــية عرضـــــه مأ ختل درا ما
تحجيقات بشــــألن ا، وات مت في ا شــــرتة بارتكاب جرائم فســــاد ختل مشــــارتت ا في عملية اشــــتراء. وأشــــار  لي أن 

للت قد    2009األر اح غير المشــــــروعة التي حققت ا رذ  الشــــــرتة في مشــــــاريع مختلفة في  ندونيســــــيا منذ عام 
مليون دوالر أمريكي ،  تســ يل مأ مو فيأ عمومييأ بارزيأ تمت رشــوت م بمبلي    17مليار رو ية محوالي  240
ألف دوالر أمريكي . وأ لي الحضـور أن حكم المحكمة تأللف مأ عقو ات شـدمدة   700مليارات رو ية محوالي  10

لدولة، أو مصــادرة الموجودات في حالة علي الشــرتة تضــمنت غرامة، أو تعويضــات عأ الخســائر التي تكبدت ا ا
 عدم السداد، وحرمان ا مأ المشارتة في المشاريع الحكومية المقبلة.

  
 ( 3) المساعدة التقنية  - سادسا  

شبا /فبرامر  21قدمت ممثلة ل مانة لمحة عامة عأ الردود الواردة علي المذترة الشفوية التي أرسلت في   - 60
ــتنادا  لي الردود الواردة مأ   2021 ــئة عأ آلية اســـتعراض التنفيذ. واسـ بشـــألن االحتياجات مأ المســـاعدة التقنية الناشـ

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

  تحليت ملخصـــــا. وأعر ت معظم الدول األطراف المييبة عأ تقدمررا للشـــــكل  CAC/COSP/IRG/2021/CRP.1م 
مفتوح اليدمد المســـتخدم الســـتبانة االحتياجات مأ المســـاعدة التقنية في قائمة التقييم الذاتي المرجعية المنقحة. وقد  ال 

مكأ رذا الشـــــــــكل الدول األطراف مأ مختلف المناطق والتقاليد القانونية مأ اســـــــــتبانة االحتياجات اليدمدة والحلول  
بعأ اـلدول األطراف خبرات ـا في ميـال التعـاون فيمـا  يأ  لـدان  المحتملـة للتحـدـمات في ميـال التنفـيذ. وقـد تـبادـلت 

الينوب بلرض تلبية االحتياجات مأ المســـــــــاعدة التقنية. وأشـــــــــارت دول أطراف أخرى  لي األثر الســـــــــلبي ليائحة  
 العالم.  علي تقدمم المساعدة التقنية في جميع أنحاء  19- كوفيد 

__________ 

مب ، المعنون "توصيات أخرى"، في جدول أعمال الفريق العامل   2، المعنون "المساعدة التقنية"، مع البند 5جرى النظر في البند   3م 
 ولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد.الحكومي الد
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لعامة لإلعتن الســــــياســــــي في دورت ا االســــــتثنائية لمكافحة والحظت ممثلة األمانة أن اعتماد اليمعية ا -61
الفســــــاد رو دليل علي تصــــــميم الدول علي مواصــــــلة تقدمم أكبر قدر مأ الدعم لبعضــــــ ا البعأ في ميال تنفيذ 

 االتفاقية. ويتماشي ذلك مع الفصل السادا مأ االتفاقية مالمساعدة التقنية وتبادل المعلومات . 

ــلة تقدمم المعلومات، أكدت الممثلة أن ورقة االجتمام اتبعت نفس وفي معرض دعوة الد -62 ول  لي مواصـــــ
ال يكل الذت متبعه االسـتبيان سـعيا رل ام الدول األخرى لتقدمم ردودرا. وأشـارت  لي أنه سـتكون رناك حاجة  لي 

لدول مأ أجل  عداد تحليل أعمق لعرضــه علي مؤتمر ا  2021معلومات  ضــافية بحلول منتصــف آب/أغســطس  
 األطراف في دورته التاسعة. 

مأ  82و 58 لي الفقرتيأ خاصـــــــــــــة  و ، 6/1 لي قرار المؤتمر  قبل أن تختتم تلمت اأشـــــــــــــارت الممثلة و  -63
ارعتن السـياسـي الذت اعتمدته اليمعية العامة في دورت ا االسـتثنائية لمكافحة الفسـاد. وأشـارت  لي اقتراح قدمه 

الوفود في الدورة الحادمة عشــرة لفريق اســتعراض التنفيذ، وأشــارت  ليه األمانة في دورة الفريق الحادمة عشــرة أحد 
المســــتألنفة الثانية، بإدراج  شــــارات  لي الدول األطراف عند ذتر أمثلة عأ الممارســــات الييدة الواردة في التقارير 

رذ  ارشـارات سـوف تسـاعد البلدان علي متابعة تلك األمثلة المواضـيعية وجضـافات ا ارقليمية. وأ رزت الممثلة أن 
عأ الممارســـــات الييدة والتعلم من ا، ومأ ثم تســـــ م في تحقيق أحد أرداف آلية اســـــتعراض التنفيذ، ورو تشـــــييع 
وتيســــــــير تبادل المعلومات والممارســــــــات والخبرات المكتســــــــبة عأ طريق التعلم مأ األقران. والحظت الممثلة أن 

تعتزم البدء في ممارســـــــــــة تحدمد أمثلة توضـــــــــــيحية لتنفيذ الدول األطراف لتتفاقية في ارصـــــــــــدار المقبل األمانة 
للتقرير المواضـيعي. وأشـار أحد المتكلميأ  لي أن زيادة التفاصـيل الواردة في تقارير األمانة أمر مفيد فيما متعلق 

 األمانة. تحدمد المساعدة التقنية وتقدمم ا، وأعرب عأ تألميد  القتراح 

وأشـار منا ر مأ ألمانيا  لي أنه ممكأ تحقيق اسـتفادة أفضـل مأ االسـتعراضـات القطرية في  طار آلية  -64
اســـــتعراض التنفيذ لضـــــمان أن تراعي المســـــاعدة التقنية المقدمة نتائي ا علي نحو أفضـــــل. وأشـــــار  لي أن نشـــــر 

يابة لتســــــتعراضــــــات ويتي  للي ات المانحة تكييا  التقارير القطرية بكامل ا ميســــــر متابعة التدا ير المتخذة اســــــت 
ــراك الي ات الفاعلة مأ  ــيع علي  شــ ــتفيدة. وعتوة علي ذلك، شــ  رامي م وفقا لتحتياجات المحددة للبلدان المســ
غير الدول، بما في ذلك الميتمع المدني والقطام الخاص واألوســـــــا  األكادممية، في االســـــــتعراضـــــــات القطرية، 

 اد نتائ  االستعراضات وشفافيت ا وشرعيت ا. تكفل حي  ن ا حيث 

وتمثال علي اسـتخدام نتائ  االسـتعراضـات في تصـميم  رام  المسـاعدة التقنية وتنفيذرا، أشـار  لي دعم  -65
ــألن التعييل  تنفيذ االتفاقية في خمس دول أفريجية.   لد  لبرنام  المســــــاعدة التقنية الذت مضــــــطلع به المكتب بشــــ

ع األنشـــــــــــطة مع االحتياجات المحددة للبلدان المســـــــــــتفيدة، وري تســـــــــــتند  لي التوصـــــــــــيات وقد جرى تكييا جمي 
واالحتياجات مأ المســــــاعدة التقنية المحددة في االســــــتعراضــــــات القطرية. وأشــــــار  لي أن المشــــــروم متناول البعد 

عتبارات الينسانية الينساني للفساد، وأوصي بإدراج موضوم المنظور الينساني والمساعدة التقنية التي تراعي اال
في األســـــــــئلة ذات الصـــــــــلة في قائمة التقييم الذاتي المرجعية مأ أجل معالية تألثير الفســـــــــاد علي الفئات األكثر 
تضـــــررا منه علي أفضـــــل وجه. وفي الختام، شـــــدد علي أن التصـــــدت للفســـــاد له أثر  ميا ي علي فعالية التعاون 

 ، ومشرووية التعاون الثنائي علي المدى الطويل. ارنمائي، واالستخدام الفعال ل موال العمومية

وأوضحت منا رة مأ صر يا أن  لدرا ليس ميرد دولة طرف في االتفاقية، وجنما رو أمضا بصدد االنضمام  - 66
 لي االتحاد األورو ي. وأشـارت  لي أن تنفيذ االتفاقية ممثل مأ ثم مسـؤولية مزدوجة بالنسـبة لصـر يا، ألن االتفاقية ري 

ــافت أنه ال غني عأ التعاون الثنائي الناج  والمســــاعدة  أمضــــ  ا جزء مأ التشــــريعات الخاصــــة باالتحاد األورو ي. وأضــ
التقنية في ميال منع الفســاد لتيســير عملية االنضــمام. وأعر ت المتحدثة عأ امتنان ا لمرونة الشــرتاء الدولييأ لصــر يا  

ــلة تقدمم المســــاعدة التقنية ختل جا  ــت ا اليائحة،  19- ئحة توفيد والتزام م بمواصــ . فعلي الرغم مأ التحدمات التي فرضــ
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قامت صـــر يا وشـــرتائ ا  تبادل الخبرات والممارســـات الييدة والتعلم مأ بعضـــ م البعأ. وقد أدى ذلك  لي النياح في  
ة مراعاة   نياز االســــــــــتعراض وتعزيز ارطار التشــــــــــريعي لمكافحة الفســــــــــاد في البلد. وفي الختام، أ رزت المتكلمة أرمي 

ــتيعا ية. وفي حالة صــــر يا،   العوامل التي تقيد تقدمم المســــاعدة التقنية علي نحو فعال التي تفرضــــ ا قدرات البلدان االســ
، 2010ازدادت القدرة علي اســتيعاب المســاعدة التقنية زيادة مطردة منذ  نشــاء وتالت ا المعنية بمكافحة الفســاد في عام 

 التالي.  أساسا للمشروم مما ممكأ مأ أن مكون تل مشروم 

وأثنت المنا رة مأ الســنلال علي الشــكل المفتوح اليدمد الســتبانة االحتياجات مأ المســاعدة التقنية في  -67
قائمة التقييم الذاتي المرجعية. وقد أتاح رذا الشــكل تحدمد أولويات متعددة واحتياجات أكثر اســت دافا. وأوضــحت 

 2016 ، التي أعدت  دءا مأ عام 2024-2020االســـــتراتييية الوطنية للســـــنلال لمكافحة الفســـــاد مالمنا رة أن 
، تســــتند  لي نوات  تقارير اســــتعراض التنفيذ مأ تلتا الدورتيأ. وأشــــارت  لي  رجاء عدة 2019واعتمدت في عام 

 ي االســـــــــتراتييية في . و ما أنه مأ المقـــــــــــــــــــــــرر أن تنت 19-أنشـــــــــطة لتنفيذ االســـــــــتراتييية بســـــــــبب جائحة توفيد
لتكثيا ج ود التنفـيذ. والحظـت المـنا رة أن اـلدعم اـلذت ـقدمـه المكـتب والوتـاـلة  ـياتـاف اوقتـ ، ـفإن رـناك 2024 عـام

األلمانية للتعاون الدولي واالتحاد األورو ي تان حاســــــــما في وضــــــــع االســــــــتراتييية، ودعت الي ات المانحة  لي 
 ضمان مواصلة دعم ا لتنفيذرا.  

المناقشــــــــــة التي تلت ذلك، اتفق أحد المتكلميأ مع المنا ر مأ ألمانيا علي أن آلية اســــــــــتعراض التنفيذ  وفي   - 68
وســيلة باللة الجيمة لتحدمد االحتياجات مأ المســاعدة التقنية. وشــيع جميع الدول األطراف علي نشــر تقاريررا القطرية  

جيه  رام  المساعدة التقنية التي تقدم ا. وأشار المتكلم  لي الكاملة، ودعا الي ات المانحة  لي استخدام تلك التقارير لتو 
ــرقية، ورو متاح للعموم.   ــة الدولية للنظم االنتخا ية ومع د مبادرة القانون في أورو ا الوســــطي والشــ ــســ دليل أعدته المؤســ

ية وميموعة  وتوفر المطبوعة توجي ات ألصـحاب المصـلحة بشـألن تي ية تحويل تحليل اسـتعراض األقران في  طار اآلل 
ــار  لي أن الدليل أداة  ــاد. وأشــ ــاد التابعة لميلس أورو ا  لي  جراءات عملية وفعالة لمكافحة الفســ ــة للفســ الدول المنارضــ

 مفيدة للمساعدة في تحدمد أكثر قضاما مكافحة الفساد  لحاحا في البلدان. 

 ا منظمته دعما لتنفيذ االتفاقية وأ رز متكلم مأ منظمة اليمارك العالمية المســــــــــــاعدة التقنية التي تقدم -69
ومكافحة الفساد في اليمارك. وأشار المتكلم  لي أن المنظمة اعتمدت ن يا شامت  زاء مكافحة الفساد والمساعدة 
ــع من يية لتقييم النزارة في  طار اليمارك ونمائط  ــطة لبناء القدرات ووضــــ ــمل أنشــــ ــلة بالنزارة مشــــ التقنية المتصــــ

قد جعلت  19-افحة الفســــــاد. وأ دى اتفاقه مع المتكلميأ اآلخريأ علي أن جائحة توفيدللتعلم عأ بعد بشــــــألن مك
 ج ود مكافحة الفساد والنزارة أكثر أرمية.

ــاءلــت  حــدى المتكلمــات عمــا  ذا تــان المكتــب مرى أن موارد  المــاليــة والبشــــــــــــــريــة تــافيــة لتلبيــة  -70 وتســـــــــــــ
اضــــات أو ما  ذا تانت رناك فيوة. وأشــــار ممثل ل مانة االحتياجات مأ المســــاعدة التقنية الناشــــئة عأ االســــتعر 

ــارك في حوارات منتظمة مع الي ات المانحة.  ــادمة في المكتب قد شـــــــــــ ــاد واليريمة االقتصـــــــــــ  لي أن فرم الفســـــــــــ
، وســــــــــــــيتي  فرصـــــــــــــــة لعرض نتــائ  تقــدمم المكتــب 2021المقرر أن معقــد الحوار المقبــل في حزيران/مونيــه  ومأ

  البشــــــرية والمالية بالتفصــــــيل. وقال  ن عدد االحتياجات مأ المســــــاعدة التقنية المحددة للمســــــاعدة التقنية وموارد
 كبير، ومأ ثم، ف ناك فيوة تبيرة  يأ الموارد التزمة لتلبية رذ  االحتياجات والموارد المتاحة. 

  
 مسائل أخرى  - سابعا  

 لم ُتطرح أت مسائل في  طار رذا البند. -71
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 األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الثالثة عشرة جدول  - ثامنا  
، جدول األعمال المؤقت 2021حزيران/مونيه   14أقر فريق اســـــتعراض التنفيذ، في جلســـــته األولي في  -72

 لدورته الثالثة عشرة مانظر المرفق .
  

 اعتماد التقرير  - تاسعا  
ــتعراض التنفيذ، في   -73 ــرة 2021 حزيران/مونيه 18اعتمد فريق اســـــــــ ، تقرير  عأ أعمال دورته الثانية عشـــــــــ
،  CAC/COSP/IRG/2021/L.1 ،CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.1 ،CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.2م

CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.3 ،CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.4لة شفويًّا.   بصيلته المع  د 

 
  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/L.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.3
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/L.1/Add.4
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 المرفق 
 جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الثالثة عشرة    

 المسائل التنظيمية: -1

 افتتاح الدورة؛ مأ  

  قرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. مب  

 أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.  -2

 المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية.   -3

 حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: -4

 تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ االتفاقية؛  مأ  

 مناقشة مواضيعية. مب  

 ساعدة التقنية.الم -5

 مسائل أخرى. -6

 جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الرابعة عشرة. -7

 اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عأ أعمال دورته الثالثة عشرة. -8
 

 


