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 مقدمة  - مول  
 

ــاد في قرار   -1 ــأل مؤتمر الــدول األألرا  في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الفســـــــــــــ ، المعنون  3/1أنشـــــــــــــ
الســتعراض"، فريق اســتعراض التنفيذ، ورو فريق حكومي دولي مفتوح العضــوية متأللف مأ دول أألرا  في  "آلية

ــورة  جمالية عأ  ــلطة المؤتمر ويرفه  ليت تقارير . وتتمثل م مة الفريق في تاويأ عـــــــــــ التفاقية ويعمل تحت ســـــــــــ
تياجات مأ المســـــــاعدة التقنية التحديات والممارســـــــات الايدة، والنظر في الحللوقو  على عملية الســـــــتعراض  

 .فعالعلى نحو ضمان تنفيذ التفاقية وذلك بغية 
 
 

 تيظيم الدوهة  - ثاةيا  
 افتتاح الدوهة -ملف 

ــاد دورتت الحادية عشـــرة  -2 ــتألنفة الثانية عقد فريق اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ المسـ
 .اإلنترنت ، عبر2020تشريأ الثاني/نوفمبر  18 لى  16في فيينا في الفترة مأ 

)اإلمارات العربية المتحدة(، رئيس  ، ترأســ ا حارس ســعيد العميمي ســت جلســات وعقد فريق اســتعراض التنفيذ  - 3
من ا مشـــــتركة مه الفريق العامل المعني باســـــترداد الموجودات واجتما  الخبراء كانت خمس  المؤتمر في دورتت الثامنة، 
 لتعزيز التعاون الدولي في  ألار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. المشاركة الحكومييأ الدولييأ المفتوح 

ــياة الواردة في جدول األعمال تشـــ   16وفي  -4 ريأ الثاني/نوفمبر، اعتمد الفريق تنظيم أعمال دورتت، بالصـ
بالشـترا  مه الفريق العامل   5و 4                 ون ظر في البندمأ  (.CAC/COSP/IRG/2020/1/Add.2) المؤقت المشـروح
لموجودات واجتما  الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشـاركة لتعزيز التعاون الدولي في  ألار المعني باسـترداد ا

 ( 1) .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

وأبلات أمينة المؤتمر في كلمت ا الســـت ةلية الفريق باملة أمور، من ا أن األمانة قد ســـعت  لى التاي  مه   - 5
تقدمررا للمندوبيأ لما أبدو  مأ مرونة وعـــــــــــبر وتعاون. وقدمت لمحة عامة عأ تنظيم    وأعربت عأ  ، الظرو  الادمدة 

أعمال الالســــات المنفصــــلة والمشــــتركة لدورة فريق اســــتعراض التنفيذ الحادية عشــــرة المســــتألنفة الثانية، واجتما  الخبراء 
اقية األمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــاد،  لتعزيز التعاون الدولي في  ألار اتف المشــــــــــاركة الحكومي الدولي التاســــــــــه المفتوح 

الفريق العامل المعني باســـترداد الموجودات. وأشـــارت أمينة اللانة أيضـــا  لى اســـتحداي نظام التســـايل الادمد  اجتما  و 
 . للالسات التي يعقدرا مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والاريمة )المكتب( عبر اإلنترنت   نديكو 
 

 (2)الحضوه -باء 
التحاد الروســـــــــــي، أذربياان، األرجنتيأ، األردن،                                                   م ثلت في الدورة الدول التالية األألرا  في التفاقية:  -6

   ندونيســـــيا، اإلمارات العربية المتحدة، ألمانيا، ألبانيا، كوادور،  أرمينيا،  ســـــبانيا، أســـــتراليا،  ســـــرائيل، أفاانســـــتان،
ــلندا، اإلســـــــــــــةمية(، - مران )جم ورية  أوكرانيا، أوروغواي،   بلايكا، البرتاال، البرازيل، باراغواي،  يطاليا، آيســـــــــــ
 الازائر، تونس، تشــــــــــــــيكيــا، تركيــا، تــاملنــد، بيرو، المتعــددة القوميــات(، -بوليفيــا )دولــة  بولنــدا، بنمــا، بلاــاريــا،

دولـة  الــدانمر ، جنوس أفريقيــا،جم وريــة لو الــديمقراأليــة الشــــــــــــــعبيــة،  جم وريــة كوريــا، الام وريــة الــدومينيكيــة،
 عمان، العراق، الصـــــيأ،  ســـــويســـــرا، الســـــودان،  ســـــناافورة، ســـــلوفينيا، ســـــلوفاكيا،  الســـــلفادور، رومانيا،  فلســـــطيأ،
__________ 

فريق استعراض التنفيذ مه الفريق العامل المعني باسترداد الموجودات واجتما  الخبراء  في ضوء الالسات المشتركة التي عقدرا  (1) 
نشرت بعض وقائه رذ  الالسات في التقريريأ المتعلقيأ الحكومييأ الدولييأ المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في  ألار التفاقية، 

 ، على التوالي.CAC/COSP/EG.1/2020/3و  CAC/COSP/WG.2/2020/5في الوثيقتيأ اتيأ ال يئتيأ الواردمأ بألعمال دورتي ر
 . التقرير مستندة  لى التصالت المؤكدة عبر اإلنترنتالمعلومات المتعلقة بالحضور الواردة في رذا  (2) 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/1/Add.2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2020/5
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2020/3
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ــا، غواتيمال، ــتاريكا، كندا، كمبوديا،  قطر، قبرص، فنلندا، البوليفارية(، –فنزوية )جم ورية  فرنســ   كولومبيا، كوســ
المملاة  المكسيك،  المارس،  مصر، ماليزيا،  مالطة، ليختنشتامأ، ليتوانيا، لاسمبرغ، لبنان،  لتفيا، كينيا، الاويت،

ــا، النرويج، اميبيا،ن  ميانمار، المملاة المتحدة لبريطانيا العظمى وأمرلندا الشـــــــــــمالية، العربية الســـــــــــعودية،   النمســـــــــ
 .اليونان اليمأ، اليابان، الوليات المتحدة األمريكية، رندوراس، ال ند، نيكاراغوا، نيايريا،

 .                                                                               وم ثل في الدورة التحاد األوروبي، ورو منظمة تاامل اقتصادي  قليمية ألر  في التفاقية -7

المؤتمر دعوة المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة، ووحــدات أجــاز ، 4/5مأ قرار المؤتمر  2ووفقــا للقــاعــدة  -8
المتحدة لمنه   األمانة العامة، وريئات األمم المتحدة وعــــــناديق ا وبراما ا، والمعارد التابعة لشــــــبكة برنامج األمم

منظومة األمم المتحدة،  لى المشـاركة بعة لأخرى تاالاريمة والعدالة الانائية، والوكالت المتخصـصـة ومؤسـسـات  
 في دورات فريق استعراض التنفيذ.

                                                                                               وم ثلت بمراقبيأ وحدات األمانة العامة والوكالت المتخصـــــصـــــة التابعة لةمم المتحدة ومعارد شـــــبكة برنامج   - 9
مم المتحدة لحقوق اإلنســـــــان،  :  دارة عمليات الســـــــةم، مفوضـــــــية األ التالية  األمم المتحدة لمنه الاريمة والعدالة الانائية 

 البنك الدولي، مع د بازل للحوكمة، جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية. 

                                                                                             وم ثلت بمراقبيأ المنظمات الحكومية الدولية التالية: المركز اإلقليمي للمعلومات والتنســـــــــــيق في آســـــــــــيا  -10
عة لمالس أوروبا، وكالة التحاد الوســــــــــطى، رابطة الدول المســــــــــتقلة، ماموعة الدول المنارضــــــــــة للفســــــــــاد التاب 

األوروبي للتعـاون في ماـال العـدالـة الانـائيـة )موروجســـــــــــــــت(، وكـالـة التحـاد األوروبي للتعـاون في ماـال  نفـاذ 
ــياســــــــة  ــاد، المركز الدولي إلعــــــــةح القانون الانائي ولســــــ القانون )اليوروبول(، األكاديمية الدولية لمكافحة الفســــــ

الدولية لقانون التنمية، المنظمة الدولية للشـــــــــــرألة الانائية )اإلنتربول(، منظمة التعاون  العدالة الانائية، المنظمة  
 والتنمية في الميدان القتصادي.

                                                                                        وم ثلت في الجتما  منظمة فرســـان مالطة المســـتقلة، وري كيان لديت مكتب مراقب دائم في مقر األمم  -11
 المتحدة.
  

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد استاراا تيف ع   مداء آلية  - ثالنا  
 

 سحب القر ة -ملف 
                                                                   لى الفريق، في جملـة أمور، أن يعقـد اجتمـاعـات  يمـا بيأ الـدورات ت فت   6/1أللـب المؤتمر في قرار   -12

مأ اإلألار المرجعي آللية اســـــــــتعراض التنفيذ،    19أمام جميه الدول األألرا  بارض ســـــــــحب القرعة وفقا للفقرة 
المســاس بحق الدولة الطر  في أن تطلب  عادة ســحب القرعة في الجتما  الةحق للفريق في فترة ما بيأ  دون 

 الدورات أو في دورتت العادية الةحقة.

مرض وأبلغ الرئيس الفريق بألنت لم ترد أللبات إلعادة سحب القرعة، وأنت نظرا للقيود الحالية المتعلقة باائحة  - 13
، لأ يكون في وســـه األمانة تلبية أي أللبات مخصـــصـــة إلعادة الســـحب. وفي حال تلقي ( 19- كوفيد فيروس كورونا ) 

   رذ  الطلبات، سيعاد سحب القرعة في الجتما  المقبل. 
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  التقدم المحرز في تيف ع الستاراضات القطرية -باء 
ــات القطرية التي أجريت في قدمت ممثلة لةمانة معلومات محدثة عأ التقدم المحرز في  -14 ــتعراضــــ الســــ

                                                                                                  ألـار دورتي الســــــــــــــتعراض األولى والـثانـية. وبيـنت أـنت حتى وـقت كةم ـا، قـ دمـت ردود على ـقائمـة التقييم اـلذاتي 
حوارا مباشرا  175جري                                  المستعر ضة خةل الدورة األولى، وأ   185دولة مأ الدول األألرا  الـــ   183المرجعية مأ 

خةعـة وا ية. وباإلشـارة  لى التقدم المحرز في الدورة   173                        جتماعا مشـتركا(، وأ نازت ا  14زيارة قطرية و 161)
                                         المستعر ضة في تلك الدورة قدمت ردودرا على   185دولة مأ الدول األألرا  الــــــــ  122الثانية، ذكرت الممثلة أن 

اجتماعات مشــتركة(،   5رية وزيارة قط 64حوارا مباشــرا ) 69قائمة التقييم الذاتي المرجعية، باإلضــافة  لى  جراء  
تقرير اســــــتعراض قطري. وذكرت أن  عداد عدة خةعــــــات وا ية أخرى تخ    24خةعــــــة وا ية و 47وإنااز 

 قد قارس على النت اء. دورتي الستعراض

وأشـــــــــار ممثل لةمانة  لى أمور من ا التدابير غير المســـــــــبوقة التي اتخذت ا الدول األألرا  للتصـــــــــدي   -15
على السـتعراضـات القطرية في  ألار الاائحة   ، وأألله الفريق على المسـتادات المتعلقة بثثار19-لاائحة كوفيد

 تألجيل تلك الزيارات.الضــــــــــــطرار  لى تألخيرات في الزيارات القطرية المقررة و ، وأبرزرا الآلية اســــــــــــتعراض التنفيذ
القطرية، بسـبل من ا  عداد دورات وذكر أن األمانة كانت تسـتاشـف ن اا جدمدة مأ أجل الرتقاء بالسـتعراضـات  

ات ســـــــــــــتاون متاحة ر                                                             ج ات التنســـــــــــــيق والخبراء الحكومييأ على اآللية، وبي أ أن تلك الدو لتدريب على اإلنترنت 
أ،  ي زيارت  ول ســيما  يما يخ لمحة عامة عأ الا ود المبذولة لتنظيم زيارات قطرية عأ بعد، أيضــا وقدم  قريبا.

آللية. وذكر الممثل أنت على الرغم ل  اإلألار المرجعيوفقا لإلألار الذي منظم مختلف وسائل الحوار المتوخاة في  
، تتعلق بالزيارات عأ بعـد مأ الحـفا  على بعض جوانب الزيارات القطرية الوجايـية، فـقد برز عدد مأ التحـديات

                                               لة الطر  المســتعر ضــة والدول األألرا  المســتعر ضــة،  المعنييأ للدو  أمثل القيود التقنية، ونطاق مشــاركة الممثلي 
ــفة عامة ــة بصـ ــلحة غير الحكومييأ، ونومية المناقشـ ــحاس المصـ ــا أن الحوار  .وإمكانية العمل مه أعـ وذكر أيضـ

ــم   ــتعراض لةتفاقية، لان ب للخبراء  عبر اإلنترنت ســـــ لم منا  تماما   تتعميق ف م م لتنفيذ الدولة الطر  قيد الســـــ
اون وتبادل المعلومات، ول في تعزيز التعلم مأ األقران وبناء القدرات والتعاون البناء بيأ األألرا  في تعزيز التع
وعةوة على   .                                                                              وأ بلغ الفريق بألن الزيارات القطرية عأ بعد ســــــــــــتظل تنظ م بناء على أللب الدول األألرا  .المعنية

ب لتعزيز أوجـت الـتثزر بيأ المنظمـات المتعـددة لمحـة عـامـة عأ الا ود التي مـبذل ـا المكتـ األمـاـنة ذـلك، قـدم ممـثل 
، 7/4األألرا  ذات الصــــــلة المســــــؤولة عأ آليات الســــــتعراض في ميدان مكافحة الفســــــاد، عمة بقرار المؤتمر 

                                                                                                          وتطرق  لى المشـاورات التي أ جريت مه الفريق العامل المعني بالرشـوة التابه لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
اموعة الدول المنارضة للفساد التابعة لمالس أوروبا، وآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية القتصادي، وم

 .لمكافحة الفساد التابعة لمنظمة الدول األمريكية، وخصوعا  يما متعلق بالزيارات القطرية

عأ بعد في  ألار الرعــد وفي المناقشـة التي تلت ذلك، عرض أحد المتالميأ تاربتت في تنظيم زيارة قطرية   - 16
التابعة لمنظـمة   اتفاقية مكافحة رشـــــــــــــوة المونفيأ العمومييأ األجانب في المعامةت التاارية الدولية في  ألار  القطري 

         وبي أ أن  . مقررة ال  ية  جراء الزيارة الموقع  ، بســـبب الاائحة  ، التعاون والتنمية في الميدان القتصـــادي، وذلك بعد أن تعذر 
ل يمكأ أن يحل محل التصالت الم نية المادية والمحادثات المتعمقة  مه أنت   ، أي عأ بعد، الزيارات رذا الشكل مأ  
ى ن عموما لم مؤثر ســلبا على الســتعراض، وقد تســ بر اإلنترنت  جراء الزيارة ع فإن  موقعية، ال  ات زيار ال التي تارى أثناء 

ــات عبر اإلنترنت.  ــتعراض مأ خةل المناقشــ ــات عأ بعد جوانب تحقيق أردا  الســ ــا  أن لتنظيم رذ  المناقشــ وأضــ
 . وأن ا تقلل مأ الحاجة  لى ترتيبات لوجستية  أيضا،   ياابية 

ــاد المرتب  بشـــــــــــــراء مـعدات الحـماـية كشــــــــــــــفت   19- أن جائـحة كوفـيد  ات متالمـ  حدى ال وبيـنت  - 17 عواقب الفســـــــــــ
  حشد عمل فريق استعراض التنفيذ في  وأشارت  لى أرمية  . الشخصية، مما كشف عأ ثارات في أألر الشتراء الوألنية 
أول زيارة قطرية   وأشارت المتالمة  لى أن بلدرا أجرى مؤخرا  . الا ود التي تبذل ا الدول األألرا  لمنه الفساد ومكافحتت 
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وفي رذا الصــــدد،   . بغية التخفي  مأ أثر الاائحة على  تمام دورة الســــتعراض الثانية ، وذلك عأ بعد في  ألار اآللية 
ــكــل  عبر الحوار ذكرت أن  ــاركــة في                    أداة مثــاليــة وتطلــ  م يكأ ل مه أنــت اإلنترنــت ب ــذا الشـــــــــــ ب مأ جميه الــدول المشــــــــــــ

ــتعراض تقديم تنازلت  ــا ب السـ ــاسـ ــفوية وتوفر التانولوجيا الةزمة، تتعلق أسـ ت فإن فروق التوقيت والحاجة  لى الترجمة الشـ
وشــــددت  . ة ضــــمان عدم المســــاس بســــرية الحوار وأشــــارت كذلك  لى أرمي  . الســــتعراض الخاص ببلدرا إجراء ســــم  ب 

أبقى المناقشــــــات مركزة ، فإنت  لم يســــــم  بالســــــتفادة مأ التفاعل الشــــــخصــــــي مه أنت  المتالمة على أن الحوار عأ بعد 
وأوعــــــت  . وشــــــاعت الدول األألرا  األخرى على اســــــتخدام التانولوجيا لدفه عمليات الســــــتعراض  لى األمام  . للااية 

مزيدا مأ الوقت للتحضـير للمناقشـات   تان           المسـتعر ضـ  تان الطرفان                                الدولة الطر  المسـتعر ضـة والدول أيضـا بألن تخصـ   
 . مسبقا وتحدمد ماالت التركيز 

شـــــ را، في حيأ أن    31ولحظ متالم آخر مه القلق أن متوســـــ  مدة الســـــتعراضـــــات في الدورة الثانية كان  - 18
تبلغ   ية للخبراء الحكومييأ واألمانة في  جراء الســـــتعراضـــــات القطرية المبادئ التوجي   ت ا حدد كما الســـــترشـــــادية دت ا م 

لدورة الثانية المتوخى في حزيران/مونيت  ا قلق بالغ وقد مؤثر ســــــلبا على  نااز الوضــــــه مثار ســــــتة أشــــــ ر. وأكد أن رذا 
ــيك لنمائ  التدريب على اإلنترنت الموج ة لا ات ال 2024 ــار مه التقدمر  لى اإلألةق الوشـــــ ــال والخبراء  . وأشـــــ تصـــــ

قدمت التمويل لبرامج التدريب رذ  واســـــــتضـــــــافت ا ســـــــنويا في  كانت في الماضـــــــي قد  الحكومييأ، وأكد أن حكومة بلد   
 . الوضه سم  ي موسكو، وأن ا ستواعل القيام بذلك حالما 

عأ تقدمررا لةمانة لما تبذلت مأ ج ود في ســــبيل الن وض بالســــتعراضــــات  اتمتالم حدى الوأعربت  -19
ــبب ا الاائحة، ورحبت بالتقدم المحرز حتى اآلن رغم  ع التحديات. وأشــــــارت تلك لى الرغم مأ التحديات التي تســــ

 لى أن اآللية ل تزال تؤدي دورا حاسـما في تعزيز التنفيذ الفعال لةتفاقية، وتوفر منبرا لسـتعراض التقدم المحرز 
وذكرت أن زيادة حدثت  .التحديات في تنفيذ التفاقيةحتى اآلن، وتتي  تحدمد التاارات والممارســـــــــــــات الايدة و 

 ةالمتبقي  ةالقطري   اتو يما متعلق بالسـتعراضـ  .خةعـات وا ية                                            منذ الجتما  األخير للفريق في عدد ما أ ناز مأ 
و يما متعلق  .الدول األألرا  األولوية إلناازراتولي  أنضـــــــــرورة  مأ دورة الســـــــــتعراض األولى، شـــــــــددت على 

مزيـد مأ التـألخير، ورحبـت بـالمبـادرات حـدوي بـالـدورة الثـانيـة، حثـت الـدول األألرا  على تاثي  الا ود لتانـب 
التحديات التي تواج  ا بلدان اإلشـــــــارة  لى الارض، مأ قبيل  جراء زيارات قطرية عأ بعد، مه  لك             التي ن فذت لذ

وشـــــددت المتالمة على أن الدورة الســـــتثنائية المقبلة  .فاقيةكثيرة بســـــبب تعقد الفصـــــليأ الثاني والخامس مأ الت 
للامعية العامة بشــــــألن مكافحة الفســــــاد تقتضــــــي اســــــتبانة الثارات والتحديات المحتملة في ماال التنفيذ مأ أجل 

 .المضي قدما في المفاوضات بشألن مشرو  اإلعةن السياسي

مات محدثة عأ التقدم المحرز في  جراء الســـتعراضـــات  وأللبت المتالمة  لى األمانة أن تواعـــل تقديم معلو  - 20
العمليــة. واقترحــت أن تبــدأ األمــانــة في تقــديم معلومــات عأ  تلــك القطريــة، وكــذلــك المــدة الزمنيــة المتوقعــة لةنت ــاء مأ 

 . التقدم المحرز في كل استعراض قطري بعينت بدل مأ تقديم معلومات مامعة 
  

 والمتالقة بالم زاةية المسائل المالية  - هاباا  
 

قدم ممثل لةمانة معلومات عأ النفقات المتابدة لتســــــــــيير أعمال الدورتيأ األولى والثانية آللية الســــــــــتعراض   - 21
مأ خارج الميزانية والحتياجات  المتلقاة وعأ الفاوة الحالية في التمويل بيأ التبرعات ، 2020أملول/ســـــــــــــبتمبر  30حتى 

 . الةزمة لسير عمل آلية الستعراض مأ الموارد 

و يمـا متعلق بموارد الميزانيـة العـاديـة، أبرز ممثـل األمـانـة تبعـات أزمـة الســــــــــــــيولـة في الميزانيـة العـاديـة  -22
وبالتالي  لةمم المتحدة ألن ا أثرت ســـــــــلبا في قدرت ا على ملء الونائف الشـــــــــاغرة المشـــــــــمولة بالميزانية العادية، 

 آللية.لدعم على تقديم الن و عملمأ ي الذ أمونفي ال  عدد ل   ق  
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  19- الناجمة عأ جائحة كوفيد   ة أن األزم األمانة و يما متعلق بالنفقات الخارجة عأ الميزانية، أوضــ  ممثل  - 23
خفضــــــت  لى حد كبير األنشــــــطة التي تترتب علي ا تاالي ، مثل ســــــفر الخبراء الحكومييأ وخبراء المكتب في ســــــياق  

الفترة المشـــــمولة                                                                 ية، حيث لم ت تابد ســـــوى نفقات قليلة لدعم تشـــــايل آلية الســـــتعراض منذ  جراء الســـــتعراضـــــات القطر 
                                                            ، وأبلغ الفريق ـبألن مامو  مـا أنف ق ـلدعم تنفـيذ اـلدورتيأ األولى ( CAC/COSP/IRG/2020/4)  التقرير المـالي األخير بـ 

 دولر، على التوالي.   3  640  200دولر و   9  770  000بلغ   2020أملول/سبتمبر   30ة حتى  والثانية لآللي 

أبلغ الفريق ـبألن و عأ تقـدمر  للتبرعـات المـالـية والعينـية التي قـدمت ـا اـلدول ـلدعم اآللـية، األمـاـنة وأعرس ممـثل  - 24
ــبتمبر  30دولر حتى  17 731 900مامو  التبرعـات مأ خـارج الميزانـية المقـدمـة  لى اآللـية بلغ  . 2020أملول/ســـــــــــ

وذكر أن رذا المبلغ ياطي مامو  الحتياجات المقدرة مأ الموارد الخارجة عأ الميزانية للدورة األولى والســنوات األربه  
 دولر.   1 427 800 لى         ق لصت يعني أن الفاوة التمويلية اإلجمالية قد  األولى مأ الدورة الثانية، مما 

عأ ارتـياح بلـدرـا لشــــــــــــــفـا ـية وانتظـام التقـارير المـالـية  اتمتالمـ  حـدى الوردا على ذلـك التقرير، أعرـبت  -25
ــاســــي لضــــمان   الذي مدعمت بلدرا. وأشــــارت المتالمة  ،عمل نموذج التمويل المختل حســــأ لةمانة، ورو أمر أســ

أيضـــــــــا  م دتقأن وشـــــــــاعت الدول األخرى على   ،لى التبرعات التي قدم ا بلدرا  لى اآللية في الماضـــــــــي ومؤخرا 
 لى األمانة أن تبقي الفريق على علم باألثر المالي   ةالمتالم تمســــــــــــــارمات مأ خارج الميزانية  لى اآللية. وأللب 

 تحية نتياة الجتماعات عأ بعد.مأ حيث تحقيق وفورات  ذا أعب  السفر الفعلي مس 19-لاائحة كوفيد
  

  حالة تيف ع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  - ا خامس  
 تبادل المالومات والمماهسات والخبرات المكتسبة في تيف ع التفاقية -ملف 

قدم ممثل لةمانة معلومات محدثة عأ أشيه الممارسات الايدة والتحديات المستبانة في التقرير المواضيعي الذي   - 26
. وأبلغ  ( CAC/COSP/IRG/2020/6أعدتت األمانة والمتعلق بتنفيذ الفصل الخامس مأ التفاقية )استرداد الموجودات( ) 

، وبألن التاارات المتعلقة بكل مأ  ة مناز  خةعة وا ية  44                                                       فريق  استعراض التنفيذ بألن التقرير المواضيعي يستند  لى  
                                                                                                          التحديات والممارسات الايدة التي است بينت في التقارير المواضيعية السابقة نلت ري نفس ا. وقال  ن جميه الدول  

مأ التفاقية، وإن أكثر مأ نصف الدول   52 ا تلقت توعيات بشألن المادة                                     األألرا  تقريبا التي أ نازت استعراضات 
توعية أو أكثر عدرت   100. وذكر أن نحو  57و   55و   54و   53األألرا  المستعرضة تلقت توعيات بشألن المواد  

عدد                                                                          ، وأن ذلك قد يعزى جزئيا أيضا  لى ألول رذ  المواد وتعق درا. وأضا  أن أكبر 57و  54و  52في  ألار المواد 
التي  أيضا. وباإلضافة  لى ذلك، أبلغ ممثل األمانة عأ التحديات  52مأ الممارسات الايدة المستبانة تعلق بالمادة 

،  57ارتمام مشتر  والممارسات الايدة المستبانة  يما متعلق باميه مواد الفصل الخامس. و يما متعلق بالمادة  ب   تحظى 
أو بالمطلق  لى الخبرة في ماال  عادة الموجودات، وبألن ا لم تاأ قد تلقت أو  أفاد بألن الاثير مأ الدول تفتقر تقريبا 

أرسلت أي أللبات للمساعدة القانونية المتبادلة في  جراءات استرداد الموجودات وقت  نااز استعراضات ا القطرية. وفي  
الدولي في ماال استرداد الموجودات.  الوقت نفست، أبلات دول كثيرة عأ استخدام شبكات واتفاقات مختلفة لتيسير التعاون  

ومأ ثم، شاه الممثل الدول على مواعلة بذل الا ود في تنفيذ الفصل الخامس ومواعلة  رسال األمثلة واإلحصاءات  
 لى األمانة. وأخيرا، وفي سياق متابعة اقتراح قدمتت دول أألرا  في دورات سابقة مأ دورات الفريق، استفسر ممثل  

                                                                                             كانت الدول األألرا  ترغب في أن ي ع د التقرير المواضيعي في المستقبل دون  غفال ال وية، وذلك مثة  األمانة عما  ذا  
 بتحدمد روية البلدان المستخدمة في األمثلة التوضيحية في التقرير. 

وفي المناقشة التي تلت ذلك، أشار أحد المتالميأ  لى تألخيرات حدثت في الستعراض القطري لبلد  في   -27
، وكذلك الصعوبات المتعلقة 19-ر الدورة الثانية لآللية، وتحدمدا بسبب األثر السلبي الناجم عأ جائحة كوفيد ألا

بالترجمة وتحليل المعلومات. وأكد مأ جدمد التزام بلد  بالنت اء مأ الستعراض في أوانت وبتنفيذ التوعيات التي 
محلي لمكافحة الفساد. وسل  الضوء كذلك على الا ود                                    المستعر ضون مأ أجل تحسيأ النظام الالخبراء  سيضع ا  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/6
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مبذل ا بلد  في منه الفساد ومكافحتت، بما في ذلك  نشاء لانة رئاسية لمكافحة الفساد في السلطة التنفيذية.  التي
                                                                                                  وبي أ أن تلك اللانة مكلفة بوضه سياسات محلية لمكافحة الفساد، وكشف الفساد ومخاألر ، ورعد التقدم الذي 

ز  البلد في تنفيذ التوعيات الواردة في  ألار الدورة األولى، ووضه خطة لتنفيذ التوعيات التي ستصدر في يحر 
الدورة الثانية. ودعا المتالم الدول األألرا  األخرى  لى أن تتبادل، في سياق الفريق أو ثنائيا، خبرات ا في وضه 

ات الواردة في  ألار الستعراضات القطرية. وشدد خط  العمل أو خرائ  الطريق الوألنية لتنسيق تنفيذ التوعي 
كذلك على أرمية التعاون مه الايانات الخاعة ومنظمات الماتمه المدني وتعزيز التنسيق بيأ الوكالت مأ أجل  

 النااح في مكافحة الفساد. 

خةل مشاركتت    وأبرزت متالمة أخرى الخبرات العملية التي اكتسب ا بلدرا في ماال استرداد الموجودات مأ -28
                                                           أو كدولة ألر  مستعر ضة. وذكرت المتالمة أن التاارات المتعلقة          مستعر ضةفي اآللية، سواء كدولة ألر  

باسترداد الموجودات المستبانة في التقرير المواضيعي عأ تنفيذ الفصل الخامس مأ التفاقية، استنادا  لى 
لصدد، يمكأ القول  ن التاارات لأ تتاير تايرا جذريا منازة، ل تزال ري نفس ا. وفي رذا ا وا يةخةعة  44

، ولاأ ذلك ليس مؤكدا بعد ألن عدد الستعراضات 2024قبل ن اية دورة الستعراض الثانية، في حزيران/مونيت 
المنازة قليل نسبيا. وشددت المتالمة على ضرورة تذليل العقبات التي تعترض التعاون الدولي في ماال استرداد 

 ودات، ولحظت في الوقت ذاتت أن  جراءات التعاون الدولي كثيرا ما تستارق وقتا ألوية وتاون معقدة. الموج

وإضافة  لى ذلك، أشار متالم آخر  لى الدور ال ام الذي تؤديت الشبكات مثل الشبكات المشتركة بيأ  -29
  جراءات استرداد الموجودات. الوكالت المعنية باسترداد الموجودات في تيسير التعاون الدولي في 

 
 

 مياقةة مواضيعية -باء 
مأ التفاقية  16و  15حلقة نقاش عأ اإلجراءات الفعالة لمكافحة الرشـوة: تاريم جرائم الرشـوة بمقتضـى المادتيأ 

 وإنفاذ القوانيأ المتعلقة ب ا، بما في ذلك التدابير الرامية  لى تعزيز التعاون مه السلطات الوألنية
ممثلة لةمانة في كلمت ا الفتتاحية أن الســــــــــتعراضــــــــــات القطرية في  ألار الدورة األولى لآللية  ذكرت -30

أن رت أن التاريم الشامل لارائم الرشوة الوألنية وعبر الوألنية وإنفاذ القوانيأ المتعلقة ب ا وضه الدول األألرا  
الرشوة وعدم كفاية التدابير الرامية  لى   أمام عدد مأ التحديات، ل سيما لعدم وضوح أو شمول تشريعات مكافحة

ــائيا على نحو فعال. وأشـــــــارت  لى ورقة اجتما   الاشـــــــف عأ تلك الارائم والتحقيق في ا ومةحقة مرتابي ا قضـــــ
بشــــألن اإلجراءات الفعالة لمكافحة الرشــــوة: تاريم جرائم الرشــــوة الوألنية وعبر الوألنية وإنفاذ القوانيأ المتعلقة ب ا 

ــاد )بموجب اتفاقي  ــياق CAC/COSP/IRG/2020/CRP.16ة األمم المتحدة لمكافحة الفســــ ( أعدت ا األمانة في ســــ
ــول  8/6متابعة قرار المؤتمر  ــتاابة لطلب األمانة الحصـ ــمنت تحلية للردود المقدمة مأ الدول األألرا  اسـ وتضـ

لـك التــدابير المتخــذة لتعزيز  على معلومـات عأ التــدابير المتخــذة لتعزيز  جراءات التاريم والتحقيق واإلنفــاذ، وكـذ
التعـــاون بيأ الســــــــــــــلطـــات الوألنيـــة والقطـــا  الخـــاص. وبينـــت أن الـــدول أبلاـــت عأ تـــدابير مختلفـــة تتراوح بيأ 

ــية للقدرة على  نفاذ القانون والتعاون بيأ الوكالت ــســ ــريعية والاوانب المؤســ ــاليب التحقيق و  اإلعــــةحات التشــ أســ
المـقدمـة أيضــــــــــــــا حوافز على التعـاون مه القطـا  الخـاص، مـثل قنوات مـثل التحقيـقات المـالـية. وشــــــــــــــمـلت الردود 

اإلبةغ وحماية األشـــــخاص المبلايأ،  ضـــــافة  لى العقوبات المخففة وأســـــاليب التســـــوية بدون محاكمة. ولحظت 
ت ممثلة األمانة أن دول كثيرة أبلات عأ حالت نااح تســـــــــتند  لى تلك التدابير الادمدة، مثل التحقيقات واإلدانا
الناجحة، ومن ا ما ألال مونفيأ عمومييأ ر يعي المســـــــتوى. وبينت كذلك أن دول أبلات بألن تدبيرا أو أكثر مأ 

ســـتعراضـــات األقران في ل                                                                                التدابير المبلغ عن ا ن فذ في  ألار متابعة مباشـــرة لســـتعراضـــات ا في الدورة األولى، أو 
  ألار آليات استعراض أخرى.
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كوريا الدروس المســــــتفادة مأ قضــــــيتي فســــــاد بارزتيأ كان قد شــــــار  في وعرض منانر مأ جم ورية  -31
المةحقة القضــــائية الخاعــــة ب ما، ورما قضــــيتان ألحقتا أذى كبيرا بمواألني البلد. ففي القضــــية األولى، تحاملت 

تج  لختبار المواد الخطرة في من المعتمدة لســـــــــمية  لقواعد المعيارية الشـــــــــركة، بالتواألؤ مه مونف عمومي، على 
ــفرت المواد الايميائية التي  ــام. وأســـــ ــام مبا  كمط ر ألج زة الترأليب على الرغم مأ وجود دلئل على أنت ســـــ ســـــ

حـالـة مأ أمراض الرئـة  1 000                                                                   أ أللقـت عأ ألريق اســــــــــــــتخـدام المنتج في أج زة الترأليـب المنزليـة عأ أكثر مأ 
حقيق سـريه وفعال يسـتفاد  يت مما رو متاح من ا  لى الوفاة. وأكد المنانر على أرمية  جراء ت  900الحادة، أدت  

جميه األدلة أن شف       اكت   ت                                                                                   مأ الموارد البشرية والمادية الةزمة، ودراسة األدلة التي ت امه حسب أولويت ا. وبي أ أن 
بشــــــألن احتمال تســــــريب معلومات عأ التحقيق. وقد ركز  اشــــــكوك، األمر الذي مما أثار عمدا  تاإللاترونية حذف
                                                                                    لتسـريب المحتمل للمعلومات، ومأ ثم اكت شـف أن مونفا عموميا مسـؤول عأ  غاثة الضـحايا أوعز التحقيق على ا

ــلة، مقابل تلقيت رشــــــــوة قدررا   ــية  2 000 لى مدمري الشــــــــركة بالتخل  مأ األدلة ذات الصــــــ دولر. وفي القضــــــ
حيث لولية القضائية، تقديم شكاوى  لى مركز شرألة بعينت، باض النظر عأ امتمثل                          الثانية، اكت شف وجود نم  

جميه تلك الشـــــكاوى. وأوضـــــ  المنانر أن التحقيق تمحور حول أحد ضـــــباه الشـــــرألة المشـــــتبت مرد المركز كان 
ــيتيأ  ــتخدام راتيأ القضــ ــكاوى. وباســ ــى مقابل رد الشــ ــاب  الشــــرألة رشــ في م، وثبت وجود نم  متمثل في تلقي ضــ

ــت  ــتدلل الرقمي كمثال، أكد المنانر أرمية تألميأ األدلة الرقمية واســـــــــــ ــاليب الســـــــــــ خدام أج زة  نفاذ القانون ألســـــــــــ
 الانائي. وأبرز أيضا الحاجة  لى تدريب محققيأ خاعيأ وتعزيز القدرات في ماال استرجا  البيانات وتحليل ا.

ــدد المنانر مأ الوليات المتحدة على الحاجة  لى الثقة والتعاون في  جراءات مكافحة جرائم الرشـــــــــــــوة  - 32 وشـــــــــــ
                                                                                                             العابرة للحدود، وبي أ أن الوليات المتحدة ما كانت لتنا  في  نفاذ تشـــريعات مكافحة الرشـــوة لول تعاون الدول األخرى. 
وأشـار  لى أنت باإلضـافة  لى النااح في مةحقة أفراد قضـائيا وإدانت م، عمدت وزارة العدل  لى تسـوية سـبه قضـايا دون 

. 2019لولـيات المتحـدة في عـام ل  دفـعت ملـيار دولر   1,6اـاوزت قيمتـ ا محـاكـمة، مـما أســـــــــــــفر عأ عقوـبات جـنائـية ت 
مليار دولر. وشـــدد   2,8بلغ ماموع ا عالمية وبفضـــل التعاون الدولي الناج ، أدت تســـوية القضـــايا تلك  لى غرامات  

ذ رذ  القوانيأ،  المنانر على أن مكافحة الرشــــــــوة بنااح تتطلب مأ جميه الدول بذل ج ود لتاريم أفعال الرشــــــــوة وإنفا 
بغية  يااد نرو  متســــــاوية في جميه الدول. وأكد أن رنا  حاجة، مأ أجل رد  جرائم الشــــــركات،  لى توفير حوافز 
                                                                                                تشــاه القطا  الخاص على تعزيز الســلو  األخةقي للشــركات، ووعــف  الســياســات واإلرشــادات المتاحة في الوليات  

دات الخارجية للشـــركات على تحفيز امتثال ا، فإن اإلرشـــادات الداخلية  المتحدة في رذا الصـــدد. وفي حيأ تركز اإلرشـــا 
ــادات   ــاق ا. وتشـــــمل اإلرشـــ الخاعـــــة بالدعاء العام ت د   لى ضـــــمان  مكانية التنبؤ باميه  جراءات اإلنفاذ رذ  واتســـ

بالموارد الاا ية،  المتاحة معامير لتقييم نظم امتثال الشـــركات بغية تحدمد ما  ذا كانت مصـــممة تصـــميما جيدا، وتحظى  
                                                                                                     وتطب ق بادية وكفاءة وحســأ نية. وشــدد المنانر على ضــرورة أن تتطور نظم امتثال الشــركات والتوجي ات بشــألن رذ  

                                                               المسأللة مه مرور الوقت وأن تنق   بانتظام لاي تظل شاملة ومحدثة. 

كات على اعتماد برامج في                                                                     وأبلغ المنانر مأ البرازيل عأ تدابير تشــريعية ات خذت مؤخرا لتشــايه الشــر  -33
أدت  لى ت يئة بيئة أعمال أكثر احتراما للمبادئ األخةقية. وأوضــــــ  أن البرازيل تعتمد    ،ماال امتثال الشــــــركات

على نظام مدني وإداري  يما متعلق بمســـؤولية الشـــركات وأن العواقب المترتبة على أفعال الرشـــوة تشـــمل غرامات 
                                                                       جمالي  مرادات الشركة ونشر العقوبات والحرمان واتفاقات التسارل. وبي أ أن في المائة مأ   20مالية تصل  لى 

مليون ريال برازيلي   45عدد القضــايا التي تســفر عأ عقوبات  دارية في ازدياد، وذكر كمثال فرض غرامة قدررا 
و يما متعلق مةميأ دولر( على شــــركة اتصــــالت لتقديم ا مزايا غير مســــتحقة لمونفيأ عمومييأ.  8,3)حوالي 

باتفاقات التسارل، أوض  أنت متعيأ على أي شركة، بغية التألرل لمثل رذا التفاق، أن تعتر  بخطئ ا وأن تعيد  
أ برنامج المتثال تألتتأي عائدات  . وذكر أن الشــــــــركات أبدت ارتماما كبيرا باتفاقات لدم ا                                 مأ الرشــــــــوة وتحســــــــ  
ت دولر( قد أعيدت  لى الخزانة على أســـــــــــاس رذ  التفاقات. مليارا 5,5مليار ريال )حوالي   30التســـــــــــارل وأن 

                                                                                                  وبي أ أن حرمان الشــــركات ونشــــر أســــمائ ا في قوائم علنية كان عقوبة رادعة ل تقل أرمية عأ اتفاقات التســــارل 
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بالنظر  لى العدد الابير مأ الشـــــركات التي تعتمد على العقود العامة في البرازيل. وأوضـــــ  أن البرازيل تســـــم ، 
أ أجل تيســــــــير مشــــــــاركة الماتمه المدني مشــــــــاركة نشــــــــطة في مكافحة الفســــــــاد، بألن مبلغ المواألنون عأ أي م

مخالفات مأ خةل موقه شــــــــــــبكي مخصــــــــــــ  لذلك، وأن رذ  البةغات قد أدت  لى عدد كبير مأ التحقيقات. 
عقوبات بنشـر  عةن في                                                                                 وشـرح المتالم أيضـا عقوبة "النشـر السـتثنائي"، التي تلتزم بموجب ا شـركة ف رضـت علي ا

ــباس العقوبات ورابطا لتقرير أوفى. وأخيرا، وعــــــف  ــمأ أســــ ــبكي متضــــ ــركة الشــــ ــحيفة وألنية وعلى موقه الشــــ عــــ
المنــانر برنــاماــا لةخةقيــات في بلــد  يمكأ للشــــــــــــــركــات مأ خةلــت أن تطلــب مأ القطــا  العــام تقييم براما ــا 

 الخاعة بالمتثال، وأن تحصل على ش ادة بذلك.

قش المنانر مأ منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصـــادي أرمية برامج امتثال الشـــركات، وأوضــــ  ونا  - 34
أن ا يمكأ أن تتأللف مأ عناعــر مختلفة، مثل مدونات قواعد الســلو ، وســياســات اإلبةغ عأ المخالفات، واإلرشــادات  

ة. وشــرح أرمية برامج امتثال الشــركات في المةحقات  المتعلقة بال دايا والضــيافة، ومراجعة الحســابات الداخلية والخارجي 
القضــائية المحلية، كعامل للتوعــل  لى تســوية دون محاكمة أو كحاة تدفه ب ا عأ نفســ ا تحمل المســؤولية أو كعامل 
مخفف أثناء  عــــــدار األحكام. وذكر أن تعزيز برامج امتثال الشــــــركات ل يعني فق  الدول التي لدم ا قطا  شــــــركات 

وأن بإمكان الدول أن تقرر تقييم نومية برامج امتثال المســـــــتثمريأ األجانب المحتمليأ قبل من  عقود الشـــــــتراء.   كبير، 
وعةوة على ذلك، وألن الشـركات الابيرة المتعددة الانسـيات كثيرا ما تطلب مأ شـركائ ا التاارييأ اتخاذ تدابير مناسـبة  

ــاد، قد يكون مأ الضـــروري أن تطبق   الشـــركات المحلية برامج خاعـــة بامتثال الشـــركات  ذا كانت ترغب لمكافحة الفسـ
ــل التوريد الدولية. وأبرز المنانر النتائج   ــاركة في ســــــةســــ ــركاء تاارييأ أجانب أو في المشــــ ــراكات مه شــــ في  قامة شــــ

مج امتثال  الرئيســــية لدراســــة اســــتقصــــائية أجرت ا مؤخرا منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصــــادي بشــــألن أرمية برا 
ــد المحفزات لتنفيذ   ــركة رما أشـ ــمعة الشـ ــائية وحماية سـ ــة  لى أن تانب المةحقة القضـ ــت الدراسـ ــركات، حيث خلصـ الشـ
برامج المتثال، وأن احتمال أن تعتمد الشـركات وتنفذ تلك البرامج مزداد في الدول التي تحقق في جرائم الرشـوة األجنبية  

ــائيا. ولحظ المنانر أن ر  ذ  النتياة تدل على وجود حاجة في الاثير مأ الدول  لى زيادة ج ود اإلنفاذ  وتةحق ا قضــــــ
 وإلى  براز رذ  الا ود أمام الام ور األوسه. 

بشـــــــــــــألن تنفيذ   6/ 8وفي المناقشـــــــــــــة التي تلت ذلك، شـــــــــــــددت  حدى المتالمات على أرمية قرار المؤتمر  - 35
ومكافحت ا، ووعـــــفت الرشـــــوة األجنبية بألن ا مأ أكثر أفعال الفســـــاد الدولي اللتزامات الدولية المتعلقة بمنه الرشـــــوة 

انتشارا وقد تاون مأ أكثررا زعزعة لةستقرار، وأشارت  لى تألثيررا الخطير في التنمية القتصادية للبلدان. ولحظت  
ومييأ األجانب ومونفي أيضـا أنت على الرغم مأ اللتزام المنصـوص عليت في التفاقية بتاريم رشـو المونفيأ العم 

ــورا يشـــــــوس في العادة تنفيذ رذا اللتزام وإنفاذ  على نحو فعال. وذكرت أن بلدرا جعل   المنظمات الدولية، فإن قصـــــ
عاما. وبناء على ذلك، راكمت   40مكافحة الرشــــــوة األجنبية أولوية وأنت وضــــــه تشــــــريعات محددة ل ذا الارض منذ 

حقيق في الرشـــــــــــــوة األجنبـية ومةحـقة مرتابيـ ا. وأعرـبت المتالـمة عأ تـقدمررـا  حكوـمة بـلدرـا خبرة كبيرة في ماـال الت 
  16و   15لتخصـــــي  األمانة حلقة نقاش ل ذا الموضـــــو . ونظرا لرتفا  عدد ما اســـــتبيأ مأ ثارات ضـــــمأ المواد 

مأ التفــاقيــة في  ألــار الــدورة األولى لآلليــة، رحبــت على وجــت الخصـــــــــــــوص بورقــة   39و  37و  36و  30و  26و 
تما  المتعلقة باإلجراءات الفعالة لمكافحة الرشــــــــــوة، وأللبت  لى األمانة مواعــــــــــلة اإلبةغ عأ رذ  المســــــــــأللة، الج 

وأعربت عأ أمل ا في أن يقدم المزيد مأ الدول األألرا  معلومات. ولحظت أن الدورة الســـــتثنائية المقبلة للامعية  
ــاد تتي  فرعـــــــــة لتعزيز التز  امات الدول األألرا ، وأعربت عأ أمل ا في أن مرســـــــــل العامة والمتعلقة بمكافحة الفســـــــ

اإلعةن السـياسـي للدورة السـتثنائية رسـالة قوية مفادرا أن الدول األألرا  سـتسـعى  لى ضـمان المتثال لةلتزامات 
ــيما التزام الدول األألرا  بألن تاون قد ســـــنت بحلول عام  قوانيأ محلية    2030المتعلقة بالرشـــــوة في التفاقية، ل ســـ

 تارم الرشوة األجنبية وتنفذ  نفاذا فعال القوانيأ المحلية واألجنبية المتعلقة الرشوة. 

وردا على ســــــــؤال عأ أرمية مســــــــؤولية األشــــــــخاص العتبارييأ، اتفق المنانرون على أن وجود  ألار  -36
ــائية، وعلى  ضـــــرورة تنظيم قانوني متيأ في رذا الصـــــدد رو نقطة النطةق لنااح التحقيقات والمةحقات القضـــ
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                                                                                                  العقوـبات وأدوات التحقيق والمةحـقة القضــــــــــــــائـية. وبي أ المـنانر مأ البرازـيل أن تصــــــــــــــدمق بـلد  على التـفاقـيات  
الدولية واإلقليمية شـكل ضـاطا على السـلطة التشـريعية لاي تمتثل لةلتزامات المفروضـة بموجب القانون الدولي. 

الميدان القتصــــادي  لى ضــــرورة فرض عقوبات على الشــــركات وأشــــار المنانر مأ منظمة التعاون والتنمية في  
تتااوز الاناة األفراد ألن الشـركات في وضـه يمكن ا مأ منه الرشـوة وألن ا تسـتفيد مأ جرائم الرشـوة المرتابة وقد 

 تاون مصدرا لةدلة المفيدة عندما تتعاون مه سلطات  نفاذ القانون.

بنــاء قــدرات ــا واتخــاذ تــدابير لاــا يــة القــدرات اللت  نفــاذ القــانون   وكــاةت ماواتفق المنــانرون على أن  -37
أمران أساسيان لنااح التحقيقات، وأشار المنانر مأ البرازيل  لى أن التعلم مأ النظراء األجانب كان قيما للااية 

ئلالمنانر مأ الوليات المتحدة     بي أ و بالنسـبة لوكالت  نفاذ القانون لدم م.  لعقبات الرئيسـية التي عأ ا             ، عندما سـ 
تعترض اإلنـفاذ الفعـال للقوانيأ المتعلـقة بارائم الرشــــــــــــــوة، أن بـناء الـقدرات وتوفير الـتدرـيب المـناســــــــــــــب والتاـارس 
العملية المكتســــبة مه الوقت تؤدي  لى تعزيز  نفاذ القوانيأ المتعلقة بارائم الرشــــوة بصــــورة مســــتمرة، وأن الحوافز 

ن مه سـلطات  نفاذ القانون كثيرا ما تمد التحقيقات بألدلة قيمة. وأشـار المنانر مأ التي تدفه الشـركات  لى التعاو 
إلبةغ الذاتي كوســــــــيلة للتصــــــــدي احوافز  اســــــــتخدام منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصــــــــادي  لى أرمية 

 نفاذ القانون  للصـعوبات التي تعترض كشـف الرشـوة، وسـل  الضـوء على التحديات األخرى التي تواج  ا سـلطات  
ــاـيا عبر الوألنـية المعقـدة التي تتطـلب تعـاوـنا دولـيا. وشــــــــــــــدد المـنانر مأ جم ورـية كورـيا على أرمـية  في القضــــــــــــ
ــايا الرشـــــوة. وأوضـــــ  أن كة مأ  تانولوجيا الســـــتدلل الرقمي الانائي لصـــــعوبة الحصـــــول على األدلة في قضـــ

ــية ووجود محققيأ ومدعيأ عاميأ ذوي خبرة،   ــياســــ  لى جانب اســــــتخدام تانولوجيا الســــــتدلل الرقمي اإلرادة الســــ
 الانائي، أمور حاسمة لنااح اإلنفاذ.

وأشـار متالم آخر  لى أن بلد  عدل مؤخرا تشـريعاتت لمواج ة التحديات التي تنشـأل في ماال كشـف الرشـوة  - 38
ــلطات  نفاذ  ــاد. ويمكأ اآلن لســـــــ ــلطات عأ جريمة الفســـــــ                                                                                                والتحقيق في ا في غياس ألر  متألثر ي حتمل أن مبلغ الســـــــ

شــوة وأن تنفذ عمليات ســرية ب د  جمه  القانون أن تســتخدم برامايات "حصــان ألروادة" في التحقيقات المتعلقة بالر 
                                                                                                   األدلة عأ ألريق اختراق الشــبكات اإلجرامية. وقال  ن بلد  يمن  أيضــا  عفاء مأ العقوبات ألي شــخ  م بلغ ألوعا  
عأ فعل فســـاد ويقدم معلومات مفيدة وملموســـة للتحقيق، لانت أوضـــ  أن رذا الصـــك ل منباي أن مؤدي  لى تفادي 

ي حالت الرشـــوة عبر الوألنية. وأبرز المتالم كذلك أرمية تاريم ارتشـــاء المونفيأ العمومييأ  الاناة تلقائيا للعقاس ف 
األجانب، وشـــــــــــدد على ضـــــــــــرورة التعاون الدولي مأ أجل مةحقة مرتابي أفعال الرشـــــــــــوة مةحقة فعالة. وفي رذا 

الاشــــــف عأ رشــــــوة  ناج  مه دولة ألر  أخرى عأ ال ســــــريه و ال تعاون أســــــفر في ا ال الصــــــدد، عرض المنانر حالة  
الدولة الطر . وسـلم متالم آخر بصـعوبة تحدمد الصـلة بيأ أفعال الرشـوة والخسـائر تلك ارتابت ا في بلد  شـركة مأ 

التي تتابدرا الدول. واقترح في رذا الصــدد أن تراعي تســويات قضــايا الرشــوة دون محاكمة مصــال  وحقوق ضــحايا  
 ل األألرا  في معالاة تلك التعقيدات. أفعال الرشوة، واقترح أن تتضافر ج ود الدو 

 
 

 المسا دة التقيية  - سادسا  
أدلت ممثلة لةمانة ببيان است ةلي بشألن الحتياجات مأ المساعدة التقنية المستبانة في  ألار الدورة الثانية  -39

  في سياق ( وقدمت معلومات محدثة عأ الحتياجات المستبانة CAC/COSP/IRG/2020/7لةستعراضات القطرية )
                                                                                                      الستعراضات القطرية منذ عدور مذكرة األمانة المتعلقة بذلك الموضو ، والتي كانت ق دمت  لى المؤتمر في دورتت 

دولة ألرفا أخرى كانت، حتى  13(. وأشارت  لى أن CAC/COSP/2019/14) 2019يسمبر الثامنة في كانون األول/د
، قد حددت أن لدم ا احتياجات للمساعدة التقنية مأ أجل تعزيز تنفيذ التفاقية، مما يمثل زيادة 2020أملول/سبتمبر 

التي أكملت خةعات ا الوا ية. وأفادت بألن رذ  الزيادة في  44دولة مأ الدول الـ 30تي حددت ا كبيرة في الحتياجات ال
البيانات سمحت بإجراء تحليل أكثر  حكاما لةحتياجات مأ المساعدة التقنية  يما متعلق بالفصل الثاني )التدابير الوقائية( 

نة  لى أن بناء القدرات ل مزال الحتياج األكثر شيوعا، حيث والفصل الخامس )استرداد الموجودات(. وأشارت ممثلة األما

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/7
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/14
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                                   مرة، ثم بناء المؤسسات، التي ح ددت   67                                                 مرة، تليت المساعدة التشريعية، التي ح ددت كاحتياج  177             ح دد كاحتياج 
لمحدي أن                                                                                    مرة. ومث ل ذلك  جمال ثلث جميه الحتياجات المستبانة. وإضافة  لى ذلك، أن ر التحليل ا 60كاحتياج 

جميه الدول األألرا  الثةثيأ التي حددت أن لدم ا احتياجات في ماال المساعدة التقنية قد فعلت ذلك  يما متعلق 
بالفصل الخامس الخاص باسترداد الموجودات. وأشارت ممثلة األمانة كذلك  لى أن األحكام الثةثة مأ الفصل الخامس  

والتي تفسر اختيار استرداد الموجودات كألحد المواضيه الشاملة للدورة، كانت                                      التي است بينت بشألن ا أكثر الحتياجات، 
المتعلقة  54احتياجا(، والمادة  32المتعلقة بالمبدأ األساسي المتمثل في  عادة الموجودات )كانت ذات علة بـ 51المادة 

  52احتياجا(، والمادة  27علة بـ بثليات استرداد الممتلاات مأ خةل التعاون الدولي في ماال المصادرة )كانت ذات 
  52احتياجا(. لاأ، مه مراعاة التراب  بيأ المادة  18المتعلقة بمنه وكشف  حالة عائدات الاريمة )كانت ذات علة بـ 

مأ الحتياجات مأ   40على ععيد تدابير منه غسل األموال، لوحظ أن راتيأ المادتيأ تمثةن ما ماموعت    14والمادة  
في المائة مأ  10ة، ورو ما يمثل أكثر مأ ربه جميه الحتياجات المستبانة للفصل الخامس، وحوالي المساعدة التقني 

 جميه الحتياجات المستبانة حتى اآلن في  ألار الدورة الثانية.

ولحظت ممثلة األمانة أن الحتياجات مأ المساعدة التقنية في ماال بناء المؤسسات المتعلقة بالفصل الخامس  -40
وحت مأ  نشاء مؤسسة إلدارة الموجودات المصادرة والمساعدة التشريعية، مثل تقديم الدعم في عياغة التشريعات ترا

المتعلقة بعائدات الاريمة أو  نشاء نظام للمساعدة القانونية المتبادلة،  لى وضه قوانيأ نموذجية. وأفادت بألن الحتياجات  
تدريب والبحث واألدوات التانولوجية، مثل تدريب المونفيأ على اإلجراءات  المستبانة في ماال بناء القدرات تعلقت بال

 الخاعة بطلب  عادة الموجودات، واستخدام تانولوجيا المعلومات والتصالت لتيسير  دارة قضايا استرداد الموجودات.

ضات التي أجريت في  ألار الدورة                                                                             وأكدت ممثلة األمانة الطابه الشدمد التنو  لةحتياجات التي است بينت في الستعرا  - 41
الثانية. وذكرت أن استخدام خانات الختيار لتحدمد الحتياجات خةل الدورة األولى كان أسلوبا مفيدا للااية في التحليل  
اإلحصائي. ولاأ اختيار الدول األألرا  بدمة آخر عأ قائمة التقييم الذاتي المرجعية متمثل في  عداد ن  حر وغير مقيد في  
دورة الستعراض الثانية زاد مأ تعقيد عملية تحدمد اتاارات واضحة، وإن كان رذا الشكل أتاح  جراء تحليل أدق. وفي الختام،  

شألن استخدام  مأ    أن وبينت  أشارت  لى أرمية نتائج الستعراضات القطرية في توجيت البرماة والدعم في ماال مكافحة الفساد.  
  تقديم مساعدة محددة األردا ،  متي   أن وتدعم ا بنفس ا، على النحو المحدد مأ خةل اآللية،   األولويات التي تضع ا البلدان 

 وحبذا لو كانت ألويلة األجل، مصممة خصيصا لتلبية الحتياجات المستبانة لال دولة ألر  في التفاقية. 
 
 

 التفاقية المتعلقة باسترداد الموجوداتحلقة نقاش حول تقديم المساعدة التقنية بارض سد الثارات في تنفيذ أحكام 

قدمت منانرة مأ أستراليا تقريرا عأ شبكة مكافحة الاريمة عبر الوألنية في منطقة المحي  ال ادئ، وري مثال  -42
المعلومات ، أعبحت الشبكة شبكة راسخة وموثوقة لتبادل  2002للتعاون الدولي الفعال في ماال  نفاذ القانون. فمنذ عام  

عأ  نفاذ القانون. وبينت المتالمة أن لتبا  ن ج متعدد الوكالت وإقليمي في  نفاذ القانون أرمية حاسمة في مكافحة  
الاريمة عبر الوألنية مكافحة فعالة. وأوضحت أن الشبكة تعمل استنادا  لى  عةنات الشراكة القائمة بيأ وحدات مكافحة 

ان العشريأ المتعاونة. وقالت  ن الوحدات تراقب عأ كثب بيئة الاريمة عبر الوألنية، كل  الاريمة عبر الوألنية في البلد
في ولمت ا القضائية، وتتبادل المعلومات عأ أي تطورات مأ خةل مركز التنسيق المعني بالاريمة عبر الوألنية في 

الوألنية في منطقة المحي  ال ادئ، منطقة المحي  ال ادئ. ويعزز المركز، وكذلك أمانة شبكة مكافحة الاريمة عبر 
البرامج اإلقليمية في ماال التعاون وتنمية القدرات، بما في ذلك التدريب والجتماعات دون اإلقليمية والمؤتمرات السنوية. 
وأضافت أن المركز منشر تقييمات سنوية للاريمة عبر الوألنية في المنطقة باستخدام المعلومات الواردة. وسلطت الضوء  

ى تعاون شبكة مكافحة الاريمة عبر الوألنية في منطقة المحي  ال ادئ مه منظمات دولية أخرى ومه وكالت وألنية  عل
 إلنفاذ القانون خارج منطقة المحي  ال ادئ.

                                                                                                           وعرض منانر مأ  ندونيسيا تاربة بلد  في وضه نظام للشفا ية خاص بالملاية النفعية. وبي أ أنت بوشر بعملية إلنشاء   - 43
.  2018- 2017، تةرا تحليل ثان أكثر شمول للثارات في الفترة  2016ار قانوني محلي مأ خةل دراسة أجريت في عام   أل 
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وقد أجريت كلتا الدراستيأ بدعم مأ وكالة التنمية الدولية التابعة للوليات المتحدة. وشملت النتائج توعيات وخط  عمل  
القصير ب د  اعتماد قانون خاص بالملاية النفعية، وإنشاء نظام لتسايل الملاية    ملموسة، مثل اشترا  لوائ  ومراسيم في األجل 

النفعية، وتنفيذ مشرو  تاريبي لتقييم شمول البيانات المتاحة حاليا. وأشار المنانر  لى أن النتائج أبرزت أرمية زيادة الوعي  
أنشألت النظام القانوني الةزم. وفي العام التالي، أنشألت                         ، اشت رعت لئحة رئاسية 2018وإعداد مواد  عةمية للام ور. وفي عام  

لئحتان وزاريتان آلية  لاترونية لتسايل الملاية النفعية والتحقق من ا لصال  السلطات. وذكر المنانر أن عدم المتثال مرتب  
خطة عمل بشألن الملاية   تتضمأ أيضا  2020- 2019عقوبات  دارية. وأوض  أن الستراتياية الوألنية لمنه الفساد للفترة 
، فة تزال رنا  تحديات، بما في  ما تحقق مأ نااح النفعية، تركز على تعزيز مستوى المتثال. وأشار  لى أنت على الرغم م 

ذلك امتثال القطا  الخاص  يما متعلق باإلبةغ عأ معلومات الملاية النفعية، وضرورة وضه  رشادات أكثر تفصية بشألن  
لنفعية ألنوا  معينة مأ الشركات، وتوحيد بيانات الملاية النفعية التي تتع درا وزارات مختلفة، وتعزيز المتثال  تحدمد الملاية ا 

الدعم المقدم مأ المكتب للتصدي  ب المنانر  ونو   لنظام التسايل اإللاتروني، والتنفيذ الفعال لةئحة الوزارية بشألن آلية التحقق. 
 التقنية وبناء القدرات.   لتلك التحديات مأ خةل المساعدة 

وعرض منانر مأ  ثيوبيا بعض تاارس بلد  في تعزيز النظام اإلثيوبي لسترداد الموجودات بدعم مأ مكتب  -44
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والاريمة ومبادرة استرداد الموجودات المسروقة. وبدأ المنانر بتسلي  الضوء على الدعم 

عد الستعراض الخاص بإثيوبيا في  ألار الدورة األولى. ومأ أمثلة المساعدة التي قدم ا المكتب المقدم لبناء القدرات ب 
توفير الدعم في ماال الصياغة التشريعية مأ أجل تنقي   عةن حماية الش ود والمبلايأ في الارائم الانائية. ولحظ مه  

ستعراض الخاص بإثيوبيا في  ألار دورة الستعراض  المتنان الدعم التحضيري الموقعي الذي قدمت المكتب تحضيرا لة 
الخبرات. ومأ ذلك تبادل الثانية. وشملت أشكال الدعم األخرى حلقات عمل لبناء القدرات وأنواعا مختلفة مأ التبادلت 

المؤسسي لسترداد                                                                                                وبي أ المنانر أن أشكال المساعدة تلك كانت مفيدة للااية في توجيت الا ود الرامية  لى تعزيز اإلألار  
الموجودات في  ثيوبيا بما متماشى مه التفاقية. ومأ خةل مبادرة استرداد الموجودات المسروقة، تلقت  ثيوبيا أيضا 
                                                                                                           مساعدة في  عداد مشرو  قانون شامل بشألن استرداد الموجودات. وأخيرا، بي أ المنانر كي  استفاد دليل مكتب المدعي  

 استفادة كبيرة مأ الدعم المقدم مأ المكتب. العام لسترداد الموجودات

التي قدم ا المنانرون، أكدت  حدى المتالمات أن بلدرا يعتبر تقديم المساعدة التقنية اإليضاحية  وعقب العروض   -45
تلقية جزءا مأ التزامت بتعزيز تنفيذ التفاقية. وأشارت  لى أن رذ  المساعدة في ماال تعزيز القدرات ل تفيد البلدان الم

فحسب بل أيضا البلدان المانحة، ألن وجود نظراء أقوياء أمر أساسي للتعاون الدولي الفعال. وفي رذا الصدد، أشارت  
المتالمة  لى الدعم المقدم على الصعيدمأ العالمي واإلقليمي، بما في ذلك الدعم الذي يقدمت المكتب  لى قطا  العدالة، 

ماالت مثل التخطي  الستراتياي للقضايا وإدارة القضايا واستراتيايات  وخصوعا  لى وحدات مكافحة الفساد في
مصادرة الموجودات. وعةوة على ذلك، أشارت المتالمة  لى الدعم الذي قدمت بلدرا لتعزيز منصات الشتراء في  ألار  

معلومات المتالمة    قدمتو ة.  والتعافي من ا، و يما متعلق بألي أزمات مقبل  19-الا ود الرامية  لى التصدي لاائحة كوفيد
بعض الا ود البرناماية الادمدة التي مبذل ا بلدرا، ومن ا برنامج للتدريب والتوجيت م د   لى تعزيز التعاون الدولي عأ  

في ماال  نفاذ القانون في قضايا الفساد التي تشمل بلدرا. وذكرت مشروعا آخر مركز على تحسيأ التعاون اإلقليمي 
بإنشاء شبكات ومؤسسات إلدارة الموجودات وبناء القدرات في جميه أنحاء جنوس   موجودات ومصادرت افي ماال حاز ال

شرق أوروبا. وفي الختام، شددت المتالمة على قيمة آلية استعراض التنفيذ كألداة لستبانة الحتياجات مأ المساعدة 
 ااملة على الموقه الشبكي للمكتب.التقنية، وشاعت جميه الدول األألرا  على نشر تقاريررا القطرية ال

  
  مسائل مخرى  - ا سابا  

                                      لم ت طرح أي مسائل في  ألار رذا البند.  - 46
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  جدول األ مال المؤقت لدوهة فريق استاراا التيف ع الناةية  ةرة  - ثاميا  
األعمال ، جدول  2020تشــــريأ الثاني/نوفمبر  16أقر فريق اســــتعراض التنفيذ، في جلســــتت األولى في  -47

 المرفق(.انظر المؤقت لدورتت الثانية عشرة )
  

 ا تماد التقرير  - تاساا  

 كانون األول/ديسمبر  11اعتمد فريق استعراض التنفيذ تقرير  عأ أعمال دورتت الحادية عشرة المستألنفة الثانية في   -48
 باستخدام  جراء الموافقة الصامتة. 2020
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 المرفق
 الناةية  ةرة  فريق استاراا التيف ع  ة جدول األ مال المؤقت لدوه 
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