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مة  - اولا    مقد ِّ
المعنون "آلية  ،3/1أنشـــــــــــد م تمرر الدول األاراة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــاد في قرار    -1

ــتعرا  التنفيذ، و و  ــتعرا "، فريض  اســـــــ ــوية  تدل ف ما دول أاراة في الســـــــ فريض حكومي دولي مفتوح العضـــــــ
ــلرة الم تمر ويرفه  لي  تقارير . ــورة   مالية عا  التفاقية ويعمل تحت ســـــــــــ وتتمث ل مهمة الفريض في تكويا صـــــــــــ

وات والممارســات ال،ي ِّدة، والنظر في الحتيا ات ما المســاعدة التقنية  عملية الســتعرا  ما أ ل اســتبانة التحد ِّ
 ضماناا لتنفيذ التفاقية تنفيذاا فع الا.

  
 تذظيم الدو ة  - ثا ياا  

 
 افتتاح الدو ة -الف 

 31فييـنا في الفترة ما في  األولىالمســـــــــــــــتدنفـة  رعـشـــــــــــــ الحـادـوة عقـد فريض اســــــــــــــتعرا  التنفـيذ دورـت   -2
 .(عبر اإلنترنتبالمشاركة بالحضور الشخصي و ) بشكل مختلط 2020أ لول/سبتمبر  2آب/أغسرس  لى 

حارب ســعيد العميمي )اإلمارات العربية المتحدة(،     لســات تحت رئاســة وعقد فريض اســتعرا  التنفيذ خمس   - 3
بالشـترا  مه الفريض العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـوية المعني  وعقد معظمها رئيس الم تمر في دورت  الثامنة، 

ما  دول أعمال دورت  الحادوة عشــرة. ونظر   8و   6و   5و   4و   1ا  التنفيذ في البنود ونظر فريض اســتعر  بمنه الفســاد. 
 ما  دول أعمال  بالشترا  مه الفريض العامل المعني بمنه الفساد.   5و   4الفريض في المادتيا 

، بالصــي ة الواردة في  دول األعمال الم قت دورت آب/أغســرس، اعتمد الفريض تنظيم أعمال   31وفي  -4
 (.CAC/COSP/IRG/2020/1/Add.1وح )المشر 

وأبل ت أمينة الم تمر في كلمتها الســـتهةلية الفريض ب،ملة أمور، منها أن األمانة قد ســـعت  لى التكي  مه   - 5
عا بعد وبشــــكل  ل تماعات ا  عقد الظروة ال،د دة وضــــمان عقد ال تماعات المقررة دون انقراأ. وأشــــارت  لى أن  

األمانة في م،الت مختلفة، منها تس،يل المشاركيا،  الواقه على عاتض   لى زيادة كبيرة في عبء العمل  وا  قد أد   مختلط 
ــيليـة ما الوفود، وعبةا المعلومـات عا ال تمـاعـات المعقودة    عبر اإلنترنــت  بـالمشــــــــــــــاركـة و مه المعلومـات التفصـــــــــــ

وبالحضــــور الشــــخصــــي. وأشــــارت أمينة الم تمر أوضــــا  لى أن  ذ  ال،هود قد بذلت في دل أزمة الســــيولة النقدوة في  
أن الـدول على ، في دـل األوضــــــــــــــاأ الحـاليـة، عول العـادوـة التي توا ـ  األمم المتحـدة. وأاـدت األمـانـة أنهـا ت  الميزانيـة 

األاراة وســائر ال،هات صــاحبة المصــلحة ســوة تتقيد بالمواعيد النهائية للتســ،يل وتتبه التعليمات المفصــلة للتســ،يل 
 الفريض بما وست،د. في ال تماعات. وستواصل األمانة رصد ترورات الحالة وعبةا 

  
 ( 1) الحضو  -باء 

التحاد الروســي،  ثيوبيا، أبربي،ان، األر نتيا، األردن،   مرث ِّلت في الدورة الدولر التالية األاراة في التفاقية:  - 6
  أوروغواي،  أن ول،   ندونيســـيا،  اإلمارات العربية المتحدة،  ألمانيا،  أرمينيا،  ســـبانيا،  ســـرائيل، أف انســـتان،  اوادور، ألبانيا، 

  بل،يكا،  بروني دار الســـــــــــة ،  البرت ال،  البرازيل،  باراغواي،   وراليا،  أ رلندا،  اإلســـــــــــةمية(،   -   ران ) مهورية  أوكرانيا، 
  تركيا،  تا لند،  بيرو،  المتعددة القوميات(،   - بوليفيا )دولة  بولندا،  البوســــــــــنة والهرســــــــــ ،  بوركينا فاســــــــــو،  بوتان،  بل اريا، 

  رومانيا،  دولة فلســـــــــريا،  الدانمر ،   ور يا،   نوب أفريقيا،   مهورية كوريا،  ال،مهورية الدومينيكية،  تونس،  تشـــــــــيكيا، 
  صــربيا،  شــيلي،  ســويســرا،  الســويد،  الســودان،  الســن ال،  ســن افورة،  ســلوفينيا،  ســلوفاايا،  الســلفادور،  ســري لنكا،  زمبابوي، 
ــيا،  ــا،  غينيا،  ، غواتيمال  غانا،  عمان،  العراق،  الصــــــ   قبرص،  فييت نا ،  فنلندا،  البوليفارية(،   – فنزوية ) مهورية  فرنســــــ

__________ 

 الحضور الشخصي. المشاركة ب و   عبر اإلنترنت التصالت الم كدة   لى    تستند قائمة الحضور الواردة في  ذا التقرير  (1) 
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  ليتوانيا،  لكسمبرا،  لبنان،  لتفيا،  كينيا،  الكويت،  كولومبيا،  كوستاريكا،  كوبا،  كندا،  كمبودوا،  كرواتيا،  قيرغيزستان،   قرر، 
المملكة المتحدة لبريرانيا العظمى وأ رلندا   العربية السعودوة، المملكة  المكسي ،  الم رب،   مصر،  ماليزيا،  مالي،   مالرة، 

   ن اريا،   ندورا ،  الهند،  نيوزيلندا،  نيكاراغوا،  ني،يريا،  النمســــــــــا،  النرويج،  ناميبيا،  ميانمار،  موريشــــــــــيو ،  الشــــــــــمالية، 
 اليونان.  اليما،  اليابان،  الولوات المتحدة األمريكية،   ولندا، 

 تحاد األوروبي، و و منظمة تكامل اقتصادي  قليمية ارة في التفاقية.ومرث ِّل في الدورة ال -7

أ ــاز الم تمر دعوة المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة ووحــدات ، 4/5ما قرار الم تمر  2ووفقــاا للقــاعــدة  -8
المتحدة لمنه  األمانة العامة و يئات األمم المتحدة وصـــــــــــنادوقها وبرام،ها والمعا د التابعة لشـــــــــــبكة برنامج األمم 

صــــة وســــائر م ســــســــات منظومة األمم المتحدة،  لى المشــــاركة في  ال،ريمة والعدالة ال،نائية والوكالت المتخصــــ ِّ
 .دورات فريض استعرا  التنفيذ

األمم المتحدة وصـنادوقها وبرام،ها والمعا د التابعة لشـبكة برنامج األمم المتحدة لمنه  كيانات وما بيا  -9
صـة وسـائر م سـسـات منظومة األمم المتحدة، مرث ِّلت الكيانات التالية ال،ريمة والعدالة   ال،نائية والوكالت المتخصـ ِّ

 .برنامج األمم المتحدة للبيئة، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةبمراقبيا: معهد بازل للحوكمة، 

لــدول الخليج العربيــة، م،لس  ومرث ِّلــت بمراقبيا المنظمــاتر الحكوميــة الــدوليــة التــاليــة: م،لس التعــاون  -10
ال،ماعة القتصـــــادوة لدول غرب  ال،معية البرلمانية للدول األعضـــــاء في رابرة الدول المســـــتقلة،م،لس  أوروبا، 

ــادي، وكــالــة التحــاد األوروبي للتعــاون في م،ــال  نفــاب القــانون )اليوروبول(،   أفريقيــا، منظمــة التعــاون القتصـــــــــــــ
ة لقانون التنمية،  األاادومية الدولية لمكافحة الفسـاد، المنظمة الدولية للشـراة ال،نائية )اإلنتربول(، المنظمة الدولي 

 امعـة الدول العربـية، منظمـة التعـاون والتنمـية في المـيدان القتصــــــــــــــادي، منظمـة الدول المنظمـة الدولـية لله،رة،  
 .األمريكية، منظمة ال،مار  العالمية

 
 تحدة لمكافحة الفساد حالة تذفعن اتفاقية األمم الم  - اا ثالث  
 تبادل المضلومات والمما سات والخبرات المكتسبة في تذفعن التفاقية -الف 
 مذاق ة مواضيعية -باء 

ــاد"،  لى  4نوقش البـند  -11 ما  ـدول األعمـال، المعنون "حـاـلة تنفـيذ اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــ
الحـادي عشــــــــــــــر للفريض العـامـل المعني بمنه الفســــــــــــــاد في  لســــــــــــــتيا ما  ـدول أعمـال ال تمـاأ  2 ـاـنب البـند 

 .2020أ لول/سبتمبر  1آب/أغسرس و 31في  بيا الفريقيا مشتركتيا عقدتا

ألمانة الفريض علما بآخر الت،ا ات والنتائج المســــــــتمدة ما الســــــــتعراضــــــــات القرررية لوأحاات ممثلة  -12
  تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد، اســـــتنادا  لى التقرير المن،زة في  اار الدورة الثانية آللية اســـــتعرا

المواضــــــــــــــيعي الــــــذي قــــــدمتــــــ  األمــــــانــــــة عا تنفيــــــذ الفصـــــــــــــــــــل الثــــــاني )التــــــدابير الوقــــــائيــــــة( ما التفــــــاقيـــــة 
(CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1  وأشارت  لى أن .)  42الـالت،ا ات العامة المحددة في الخةصات الوافية 

 التي أن،زت ما زالت متسقة  لى حد ما ولكنها تعكس أوضا عددا ما الفوارق الدقيقة ال،د دة. 

وأبل ــت الممثلــة الفريض بــدن أاثر التحــدوــات تواترا في م،ــال التنفيــذ كــانــت تتعلض بمــدونــات قواعــد ســـــــــــــلو   - 13
(. ومقارنة بالتحد ث الســــــــابض،  12(، والقراأ الخاص )المادة 7(، والقراأ العا  )المادة 8المودفيا العمومييا )المادة 

( ارتفه ارتفاعا كبيرا، بينما  8دفيا العمومييا )المادة فإن عدد التحدوات المســــــــتبانة بشــــــــدن مدونات قواعد ســــــــلو  المو 
  المتكلمة  ، المتعلقة بتدابير منه غســــل األموال، بعدد أقل ما التوصــــيات في أحدو عينة. وتوســــعت 14حظيت المادة 

ما  الممارسات ال،يدة المستبانة في تنفيذ الفصل الثاني ما التفاقية وأوضحت أن العدد األابر   الحد ث عا أوضا في  
(، ومشـاركة الم،تمه  5  ذ  الممارسـات قائم في الم،الت المتعلقة بسـياسـات وممارسـات مكافحة الفسـاد الوقائية )المادة 
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، المتعلقة بتدابير  14، حلت المادة السابض   تحد ث ال (. وعلى عكس  14(، وتدابير منه غسل األموال )المادة 13)المادة 
ــل األموال، محل المادة  ــتراء العمومي وعدارة األموال العمومية، باعتبار ا  حدى المواد الثةو المتعلق   9منه غســ ة بالشــ

ــتمر تنفيذ المادة  ــات ال،يدة. واســــــ ــدنها أابر عدد ما الممارســــــ د بشــــــ دِّ  ، التي تتناول التدابير المتعلقة بال،هاز  11 التي حر
 نة.  قل عدد ما الممارسات ال،يدة المستبا أ   وس،ل القضائي وأ هزة النيابة العامة، 

المناقشــــة التي تلت بل ، أبرز أحد المتكلميا أ مية آلية اســــتعرا  التنفيذ، وأاد ما  د د التزا  أثناء و  -14
لترورات التي حـدثـت في بلـد  عقـب ااتمـال ابلـد  بتلـ  اآلليـة وبتنفيـذ التفـاقيـة. وعر ، بـاإلضــــــــــــــافـة  لى بلـ ، 

الســــــــتراتي،ية الوانية لمكافحة الفســــــــاد، وتعزيز   الســــــــتعرا  القرري، بما في بل  بدء مرحلة  د دة في  اار
ــزا ة في القراأ العا ، وتوسيه دائرة الوعي العا ، ووضه برامج تثقيفية مناسبة في  ذا الشدن. وأشار المتكلم  النـــ
أوضــــــــا  لى تعزيز التنســــــــيض بيا األ هزة المختلفة والتعاون الدولي في م،ال مكافحة الفســــــــاد. وأاد المتكلم على 

 ة  لى برامج فعالة لتثقي  الشباب وتوعيتهم بد مية اإلبةا عا  رائم الفساد.الحا 

وأفاد عدة متكلميا باألعمال التي اضـــــرلعت بها حكوماتهم والتقد  المحرز في  ن،از الســـــتعراضـــــات  -15
تفاقية تنفيذا  القررية في  اار آلية اســـــتعرا  التنفيذ، وأشـــــاروا  لى فوائد اآللية في مســـــاعدة الدول على تنفيذ ال

اامة. وأشـــار متكلمون  لى اإلصـــةحات، التي أدخلت على القوانيا والم ســـســـات والســـياســـات المعنية بمكافحة 
 تشـمل  سـت،ابة لنتائج السـتعراضـات القرررية ومحصـةتها في م،الت مختلفةل،ملة أسـباب، ما بينها الالفسـاد 

، وغســـل األموال، والتعاون  (المبل ِّ يا ون عا أفعال الفســـاد )األشـــخاص الذ ا  بل  منه الفســـاد، والت،ريم، وحماوة
ــترداد المو ودات، بما ــارت  حدى المتكلمات  لى الفوائد التي  الدولي واســــ ــادرة المدنية. وأشــــ في بل  آليات المصــــ

حققها بلد ا ما مشــــاركت  في دورة الســــتعرا  الثانية، والتي مكنت  ما   راء نقاع مه  ميه ال،هات صــــاحبة 
 لمصلحة في تعزيز النـزا ة ومكافحة الفساد والتعاون معها، بما في بل  م سسات الدولة والم،تمه المدني.ا

أ مية المبادئ  ددا  . وأاد بعض المتكلميا م، آلية اسـتعرا  التنفيذ وأادت الدول األاراة ما  د د التزامها ب  - 16
ر التدخلي وغير التخاصـمي والشـامل لل،ميه والمحا د  التو يهية لآللية، وأشـاروا، على و   الخصـوص،  لى الرابه غي 

ــار اثنان ما  ــاعدة الدول األاراة على تنفيذ التفاقية تنفيذاا كامةا. وأشـــــــ لآللية، التي  تمثل الهدة العا  منها في مســـــــ
 ، حث  المتكلميا بخاصـــــــــة  لى أ مية التقيد بمبدأ عد  التدخل في الشـــــــــ ون الداخلية للدول األاراة. وعةوة على بل 

ــادوة المحددة على التقيد باأل األاراة  أحد المتكلميا الدول   ــية لآللية، وأاد ما ار الزمنية اإلرشـــــ ــاســـــ في الوثائض األســـــ
 د د التزا  بلد  بالمشــــاركة في الســــتعراضــــات والحوار المباشــــر حتى في خضــــم ال،ائحة الحالية التي تهدد الصــــحة. 

لى قائمة التقييم الذاتي المر عية الخاصـــــــــــــة ببلد ، التي نرشـــــــــــــرت على على الر وأ   األاراة  وحث متكلم آخر الدول 
ــبكي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات وال،ريمة  ــ،ه الدول )مكتب المخدرات وال،ريمة/المكتب(  الموقه الشـــ ، وشـــ

الســـتعراضـــات القرررية في  شـــدد بعض المتكلميا على قيمة  باإلضـــافة  لى بل ، األاراة على نشـــر قوائمها أوضـــا. و 
ــتبانة الحتيا ات ما المســــــاعدة التقنية وأشــــــاروا  لى أ مية المســــــاعدة التقنية في معاونة الدول على تنفيذ التفاقية   اســــ
ــافة   ــاد على الصــــعيد اإلقليمي، بما في بل  اســــتضــ تنفيذا فعال. وأشــــار أحد المتكلميا  لى  هود بلد  في مكافحة الفســ

 األول لمكافحة الفساد والمشاركة بنشاط في اآللية األفريقية لستعرا  األقران. المنتدى األفريقي 
 

  33و 32حلقة النقاع حول نظم اإلبةا وآليات حماوة الشهود والخبراء والضحاوا والمبل ِّ يا وفقا للمادتيا   
 ةما التفاقي 

دورة الحادوة عشــــــرة المســــــتدنفة تيســــــيرا للنقاع داخل الفريض وتماشــــــيا مه محور التركيز المواضــــــيعي لل -17
ــاد: نظم اإلبةا وآليات حماوة الشــــــــهود والخبراء  األولى، عرقدت حلقة نقاع كان موضــــــــوعها "اإلبةا عا الفســــــ

ــحاوا ــة تنظيم حلقة   33و 32وفقا للمادتيا  المبل ِّ ياو  والضـــــ ــير  لى أن  كان ما المزمه أصـــــ ما التفاقية". وأرشـــــ
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ل  ذ  الدورة، لكنها أرر ئت بســــبب ضــــيض الوقت المتاح، وســــترعقد خةل الدورة نقاع ثانية عا  رائم الرشــــوة خة
 .2020الحادوة عشرة المستدنفة الثانية للفريض في تشريا الثاني/نوفمبر 

ألمانة عرضــــــــا تمهيدوا لموضــــــــوأ حلقة النقاع. وأشــــــــارت في مةحظاتها  لى أن حلقة لوقدمت ممثلة  -18
، الذي أوصــــــــى في  الم تمر الدول األاراة بدن تنظر في 8/6قرار الم تمر   النقاع تســــــــتند  لى تكلي  ورد في

 نشــاء نظم ســرية لتقدوم الشــكاوى وبرامج وتدابير فعالة لحماوة الشــهود والخبراء والضــحاوا والمبلِّ  يا بما  تماشــى  
ــة النتائج والتحدوات والدرو  33و  32مه المادتيا  ــتفادة في ما التفاقية؛ ودعت المنادريا  لى مناقشــــــــ   المســــــــ

ــارت ــاركيا في اإل راءات ال،نائية والمبلِّ  يا. وأشــــ ــتعرا  األولى  المتكلمة م،ال حماوة المشــــ  لى أن دورة الســــ
أدهرت أن العد د ما البلدان توا   تحدوات في تصـــميم وتنفيذ أار فعالة للحماوة، كما  تضـــل ما العدد الكبير  

عدة التقنية المســــتبانة في  اار  اتيا المادتيا ما مواد التفاقية ما التوصــــيات المقدمة والحتيا ات ما المســــا
وما وقابل بل  ما قلة في عدد الممارسـات ال،يدة المحددة بشـدنهما. وأشـارت أوضـا  لى أن  قد اتضـل و ود خلط 

نص الم،موعتيا المختلفتيا ما المقتضـــــــــــــــيات التي ت بـ  فيمـا  تعلضفي كثير ما األحـيان ـلدى الخبراء الحكومييا 
 ما التفاقية. 33و 32عليها المادتان 

وقد  المنادر ما  نوب أفريقيا عرضـــــــا  وضـــــــاحيا إلاار حماوة الشـــــــهود في بلد  وكيفية تنفيذ قانون  -19
حماوة الشـــــــهود، بما وشـــــــمل عمل مكتب حماوة الشـــــــهود ونموب   التشـــــــ يلي وعمكانيات التعاون الدولي. وتناول 

ة في برنامج حماوة الشــهود، مثل البات الحماوة، والمراحل المختلفة لعملية العر  اإلوضــاحي ال،وانب الرئيســي 
الحماوة، والخصــــــائص المحددة لألشــــــخاص المحتا يا  لى الحماوة، والخدمات المتاحة، وعواقب عد  المتثال، 

ص بوي والتحدوات التي تعتر  تربيض تدابير الحماوة. وشـــــدد المنادر على أ مية  بعاد الشـــــهود و/أو األشـــــخا
وديفة مركزية لمكتب حماوة الشــهود. وســلط الضــوء على  و ما وعتبر ، و المقدرةعا موااا الخرر  بهم الصــلة  

مختلف األنشـرة والمبادرات المنفذة في  اار البرنامج، مثل بناء القدرات الرفيعة المسـتوى، والتدريب على تيسـير  
ــممة  ــروب ما الحماوة مصـ ــاوا تبادل المعارة، وتوفير ضـ ــيما في القضـ ــهود، ولسـ ــا وفض احتيا ات الشـ ــيصـ خصـ

البارزة والحسـاسـة. وسـلط الضـوء في ختا  كلمت  على التحدوات المختلفة التي نشـدت أثناء العملية، مثل صـعوبة 
التنب  بتكالي  توفير الحماوة الفعالة للشهود، التي كثيرا ما تكون مرتفعة، في ضوء الرلب على خدمات الحماوة 

ــئة عا  ائحةالذي  ت  ــيما في حالت  الحالية، ول  "19-اوفيد"  عذر التنب  بح،م ، فضـــــةا عا التحدوات الناشـــ ســـ
 ال تماعي. بالتباعداإلغةق الصار ، وكذل  فيما  تعلض بتدابير 

لتلبية    1997وتحدثت المنادرة ما أ رلندا عا برنامج أما الشـــــــــــهود في بلد ا، الذي أنشـــــــــــ  في عا   -20
لتربيض الســــير العادي ة  لى توفير الحماوة للشــــهود ما محاولت ال،ماعات اإل رامية التدخل في  الحا ة المحدد

نظا  العدالة ال،نائية. وأبل ت الفريض بالمعا ير الموضــــــــوعية المحددة إلدرا  الشــــــــا د في البرنامج، وأوضــــــــحت 
ــيل عملية تقدوم الرلبات،   ــهودمحققي الشـــــــراة المعني بال،رائم الخ ودور كبيرتفاصـــــ  ،ريرة في برنامج أما الشـــــ

ووحدة أما الشـــــــــهود وع راءات تقييمها، وكذل  تدابير الحماوة المتاحة. وعرضـــــــــت المنادرة الدرو  المســـــــــتفادة 
وبينت بعض التحدوات القائمة في  ذا الشــــدن، مثل عد  و ود تشــــريعات لتنظيم حماوة الشــــهود، واتســــاأ الرقعة 

بت يير أمااا  قامة الشــهود وبســلوكهم. وأشــارت  لى تحدوات محددة تتعلض ال، رافية للبلد، والصــعوبات المتصــلة 
" التي خلقت صــــــعوبات فيما  تعلض بضــــــمان ســــــةمة الشــــــهود، الذ ا نرقلوا  لى خار  أ رلندا،  19-ب،ائحة "اوفيد

ــلرات األ رلندوة  لى العتماد على أ هزة  نفاب القانون في البلدان التي نقلوا  ليها  ــرر الســـــــــــ في  ذا حيث تضـــــــــــ
الشــــــدن، وكذل  فيما  تعلض بالشــــــهود الذ ا ومثلون أما  المحاام لةدلء بالشــــــهادة في مواعيد ال،لســــــات المقررة 
ــت المنادرة في نهاوة كلمتها  ــدن. وناقشـ ــلوب التداول بالفيد و في  ذا الشـ ــتخدا  أسـ ــات المثارة على اسـ والعتراضـ

ل  ضــمان  ما خةل شــبكة حماوة الشــهود التابعة لليوروبول الخيارات المتاحة لضــمان التعاون الدولي، بما في ب
)وكـالـة التحـاد األوروبي للتعـاون في م،ـال  نفـاب القـانون(، والتعـاون بيا أ هزة الشــــــــــــــراـة، وت يير أمـااا  قـامـة 

ا على ســ ال، أوضــحت المنادرة و ود تدابير م قتة ومكا أن تربض  لى حيا د  الشــهود بنقلهم  لى دول أخرى. ور 
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نتهاء ما التقييم األولي للخرر الذي  تهدد الشــا د، و و أمر قد وســت رق فترة تصــل  لى ســتة أشــهر. وأشــارت ال
ــا د داخل  لية  لى أن تدابير الحماوة الم قتة ومكا أن تشـــــــمل توفير حماوة فع األ رلندي. وأوضـــــــحت  اإلقليمللشـــــ

ما  بــة في التحقيض في  ريمــة خريرة. وأناــذلــ  أن تــدابير الحمــاوــة تتــاح للشـــــــــــــــا ــد بم،رد أن وقــد   فــادة مكتو 
الممكا، في حالة عد  تقدوم تل  اإلفادة، توفير تدابير أخرى للشـــهود وأســـر م، حســـب نتائج تقييم المخاار التي 
ــراة على تدميا مكان  ــاعة واإلشـــ ــا د على مدار الســـ ــمل توفير الحماوة للشـــ تتهدد م. وقالت  ن  ذ  التدابير تشـــ

 أمنية أخرى، مثل تزويد  بالمشورة حول سبل الوقاوة ما التعر  لل،ريمة. و ود  أو اتخاب تدابير

وقدمت المنادرة ما  مهورية كوريا عرضـــــا  وضـــــاحيا عا التدابير المتخذة في بلد ا لضـــــمان الحماوة  -21
ـوات. الفعـاـلة للمبل يا، بمـا في بـل  اإلن،ـازات والتحـدـوات بات الصـــــــــــــــلة وال،هود المـبذوـلة للت ـلب على تـل  التحـد

ــةا  ــعهم، فضـ ــية لهم ومراعاة وضـ ــخصـ ــبة للمبل يا وتوفير الحماوة الشـ ــرية بالنسـ وأبرزت أ مية المحافظة على السـ
عا تخفي  المســــــــــــــ وليـة ال،نـائيـة. وقـدمـت معلومـات للفريض عا كيفيـة تربيض قـانون حمـاوـة المبل يا المعنييا  

س صحة النا  وسةمتهم، والتي اعتبر ا القانون  بالصالل العا  وأ ميت  في تقدوم البةغات عا المسائل التي تم
"بةغات عا انتهااات تمس الصـالل العا "، بما في بل  صـةتها باألحوال الصـحية الرا نة. وتحدثت أوضـاا عا 
المبادرات الرامية  لى زيادة الوعي وتشــــ،يه اإلبةا عا المخالفات في  ميه أنحاء البلد، بما في بل  نتائج  ذ  

كوســـــــــيلة  2018وشـــــــــرحت في نهاوة كلمتها فوائد نظا  اإلبةا بالوكالة، الذي بدأ العمل ب  في عا   المبادرات.
ــة على تقدوم البةغات ما أشــــخاص م،هولي الهوية بمو ب قانون حماوة  ــرية، نظراا للقيود المفروضــ لتعزيز الســ

ــالل العـا . ويمكا للمحـاميا، في دـل نظـا  اإلبةا ـبا لوكـالـة، تقـدوم بةغـات نـياـبة عا المبل يا المعنييا ـبالصــــــــــــ
ــم المب  ــمي، بينما وظل اسـ ــم المحامي في البةا الرسـ غ  ل ِّ األشـــخاص الذ ا  ودون اإلبةا عا مخالفات، ويردر  اسـ

 الحقيقي غير مقيد في الس،ةت، مما وقلل ما خرر الكشف عا  ويت .

مـل نظمهم الوانيـة المعنيـة وفي المنـاقشــــــــــــــة التي تلـت بلـ ، قـد  عـدة متكلميا معلومـات عا آليـات ع -22
بحماوة الشــــهود والخبراء والضــــحاوا والمبلِّ  يا ودور األ هزة بات الصــــلة المعنية بمكافحة الفســــاد وتوفير الحماوة 

ــوء على أ مية المادتيا  ــلط المتكلمون الضــ ــلة  33و  32الةزمة في بلدانهم. وســ ما التفاقية والقرارات بات الصــ
 لتعزيز حماوة المبلِّ  يا والمشاركيا في اإل راءات ال،نائية. التي اعتمد ا الم تمر كإاار

أن في بلد  وأوضـــــل كي   األ مية التي تحظى بها مســـــدلة حماوة الشـــــهود وشـــــدد أحد المتكلميا على -23
إلعداد المعلومات بات الصــــــلة الفرصــــــة لما  ريد اإلبةا عا مخالفات  تيل نظا  المســــــاعدة القانونية الم،انية 

ــهود في بلد   . وقد وتقدومها ــة حماوة الشــــــ ــســــــ توفير الدعم القانوني والمنه،ي   ما حيثمعلومات عا دور م ســــــ
تضــارب   ةللشــهود وضــروب الحماوة التي تتيحها، مه مراعاة األصــول القانونية الوا بة وضــمان الكشــف عا حال

 المصالل ومعال،تها على النحو الصحيل في الوقت نفس .

ــدد عدة متكلميا على  -24 ــياق، أبل ت  حدى المتكلمات وشـــــ ــمان حماوة المبلِّ  يا. وفي  ذا الســـــ أ مية ضـــــ
لفريض بدن حض اإلبةا وعتبر في بلد ا حقا دســتوريا وقانونيا، مما وســمل بالكشــف عا المخالفات واألفعال غير ا

 الدور اإلو،ابي للتكنولو يا في تعزيز اإلبةا عا المخالفات. ة أخرى متكلم تالمشروعة. وأبرز 

وقد  متكلم آخر  حصـــــاءات تظهر زيادة في عدد البةغات المقدمة عا الفســـــاد لل،نة مكافحة الفســـــاد  -25
، مما ومثل ترورا  و،ابيا في  ذا الشــــدن، وعن كان  ترلب أوضــــا موارد  ضــــافية للتعامل 2014في بلد  منذ عا  
 مه  ذ  البةغات.

  
 المساأدة التقذية  -  ابضاا  

ــتي  اســــــــتعرا  التنفيذ، فينظر فريض   -26 عقد ما بالشــــــــترا  مه الفريض العامل المعني بمنه   تياالل  لســــــ
ــاد في   ــبتمبر  1الفســــــ ــاعدة التقنية" 5، في البند 2020أ لول/ســــــ ما  2والبند  ،ما  دول أعمال ، المعنون "المســــــ
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،لســـــــتان المشـــــــتركتان وفقا  دول أعمال الفريض العامل، المعنون "تنفيذ قرارات الم تمر بات الصـــــــلة". وعرقِّدت ال
م هيكل  داول األعمال الم قتة لفريض اســـــــــتعرا  التنفيذ 1/6لقرار الم تمر  ، الذي ارلب في   لى األمانة أن تنظ ِّ

وسـائر الهيئات الفرعية التي أنشـد ا الم تمر على نحو  ت،نب تكرار المناقشـات، مه مراعاة الولوات المسـندة  لى 
 .2021-2020اشى مه خرة العمل المتفض عليها للفترة تل  الهيئات، وعلى نحو  تم

في اســتعراضــات  المســتبانةلحتيا ات ما المســاعدة التقنية بشــدن اوقدمت ممثلة لألمانة تحد ثاا شــفوياا  -27
األمانة للمذكرة التي حللت فيها الحتيا ات الناشـــئة عا كلتا الدورتيا آللية اســـتعرا     صـــدارالدورة الثانية منذ 

 42. واســتند التحد ث الذي قدمت   لى الخةصــات الوافية لةســتعراضــات الــــــــــــــــ (CAC/COSP/2019/14)فيذ التن 
 منها احتيا ات ما المساعدة التقنية. 28في  استبينتآللية، والتي لأثناء الدورة الثانية  صدرتالتي 

ــارت ممثلة األ -28 ــاعدة التقنية األاثر الباا،  ب  ن وأشـــــــــــ مانة  لى أن بناء القدرات ل  زال ومثل فئة المســـــــــــ
في المائة ما الحتيا ات تتعلض بها. وأضــافت أن فئة المســاعدة التشــريعية  اءت في المرتبة الثانية األاثر  43

نســـــــبة مثلت فئة بناء الم ســـــــســـــــات   في حيا أن، المســـــــتبانة  في المائة ما  ميه الحتيا ات 18بنســـــــبة الباا، 
دولة، في أحدو الخةصــات الوافية التي اســتربينت فيها احتيا ات   11في المائة. وعةوة على بل ، أشــارت  13

أوضـاا فقط أشـارت   5، ومنها )اسـترداد المو ودات(  ما المسـاعدة التقنية،  لى احتيا ات متعلقة بالفصـل الخامس
. وأوضــــحت ممثلة األمانة أن الســــبب في بل ، حســــبما )التدابير الوقائية( ثاني لى احتيا ات متعلقة بالفصــــل ال

تناولها للتوصــــيات  لدى لى أن الدول، وعود الســــابقة التي قدمت  لى الفريض، اإلوضــــاحية  العرو   أشــــارت  لي 
 هاضـــــــــوعشـــــــــرأ أوضـــــــــاا في النظر في بعض أحكا  الفصـــــــــل الثاني قبل خغالباا ما ت المنبثقة عا الدورة األولى، 

المســـتبانة ل  زال على حال ، فثلثا الحتيا ات  مه بل  الممثلة أن الت،ا   لحظتو الثانية.  لســـتعراضـــات الدورة
 .بالفصل الخامس، في حيا  تعلض ثلثها الثاني تتعلض بالفصل

 دن مذكرة تتضـــــــــــــما تحليةا شـــــــــــــامةا لةحتيا ات ماالمشـــــــــــــاركيا ب وفي الختا ، أبل ت ممثلة األمانة  -29
ــوة ترقد    لى  ــتعرا  الثانية سـ ــتبانة في  اار دورة السـ ــاعدة التقنية المسـ ــتعرا  التنفيذدورة فريض  الالمسـ في  اسـ

 .2020في تشريا الثاني/نوفمبر ، التي ستعقد دورت  الحادوة عشرة المستدنفة الثانية

واســـتهل وبغية تيســـير مداولت الفريض في  اار  ذا البند، عرقدت حلقة نقاع بشـــدن المســـاعدة التقنية.  -30
ل،نة حقوق اإلنسـان والعدالة اإلدارية التابعة لهيئة غانا المعنية بمكافحة الفسـاد. فقد  خرة  منادر ماالنقاشـات 

ضـــعت بعد مشـــاور  ات وانية واســـعة النراق شـــملت  هات فاعلة العمل الوانية لمكافحة الفســـاد في بلد ، التي ور
  الدانمركيةالدولية  وكالة الما الم،تمه المدني واألوســـــــــاط األاادومية والقراعيا الخاص والعا ، وبدعم مالي ما 

رائدة في تنفيذ خرة العمل. الم ســســة  اختيرت لتكون الل،نة حقوق اإلنســان والعدالة اإلدارية قد  بي ا أن . و للتنمية
ضــــعت خرة عشــــريةواســــتناداا  ، أفضــــت  لى صــــوا خرة العمل (2024-2015)   لى دراســــة تحليلية للث رات، ور

ر بإحراز تقد  في  ذا الشـــــدن واعتماد عدد 2014برلمان غانا في تموز/ ولي  ما  انب  د ا ااعتمو  . وأفاد المرنادِّ
قانون مكتب المدعي الخاص  هاومن ما القوانيا الرئيسية بهدة تعزيز اإلاار القانوني لمكافحة الفساد في غانا، 

كما  .2019؛ وقانون الحض في الحصـــــول على المعلومات لعا  2018؛ وقانون حماوة الشـــــهود لعا  2018لعا  
ــاا على نحو متزا د في اســــتخدا  أر  در  شــــرط الكشــــف عا معلومات الملكية النفعية. وأضــــاة أن غانا بدأت أوضــ

ــاد ما خ ــية المعنية بتحصــــــيل اإل رادات، تكنولو يا المعلومات في منه الفســــ ةل رقمنة عمليات الوكالت الرئيســــ
ر   ل أن القراعيا المصـــــرفي والمالي.  عملياتوكذل    لى ضـــــرورة بذل مزيد ما ال،هود أشـــــار مه بل  المرنادِّ

ت وعنشــــاء آليا  ؛ودراســــة الصــــةت بيا الفســــاد ونوأ ال،نس والفســــاد وحقوق اإلنســــان ؛فيما  تعلض بالتوعية العامة
ما برنــامج  المقــد  التمويــل فــإن أنــ  على الرغم ما التقــد  المحرز  بي ا بةا آمنــة للمبلِّ  يا عا المخــالفــات. و 

ن اســـتمرار الدعم شـــرط وأ،  2020 ينتهي في عا ســـ التحاد األوروبي لمكافحة الفســـاد وســـيادة القانون والمســـاءلة  
 .2024 عا  ةحتى نهاو العمل لز  للتنفيذ الكامل والفعال لخرة 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/14


 CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.1 

 

8/10 V.20-04798 

 

عرضــت بإو،از ال،هود التي  بذلها بلد ا ف  ، ما وزارة خار ية التحاد الروســي   ، و ي المنادرة الثانية  وتكلمت  - 31
ــاد، وقدمت لمحة عامة عا التشــــــريعات الوانية  ــلة لحماوة الرياضــــــة ما الفســــ وتدابير  نفاب القانون المتخذة    بات الصــــ

لمكافحة الفسـاد في الرياضـة ومنع . وقالت  ن تل  التشـريعات والتدابير تضـه مسـ ولية  نائية وعدارية على ما ومار   
ر مشـــروأ على نتائج مســـابقات رياضـــية رســـمية. وأضـــافت أن مكتب المدعي العا  ووزارة الرياضـــة أعدا كتيبا  تدثيراا غي 

رة لمحة   ــية. كما قدمت المنادِّ ــائل الرئيســــ ــة ما أ ل التوعية بهذ  المســــ ــاد في م،ال الرياضــــ  عةميا عا مكافحة الفســــ
ا اتفاقية القانون ال،نائي بشــدن الفســاد، واتفاقية النهج  عامة عا مشــاركة التحاد الروســي في التفاقات الدولية، بما فيه 

ـــية، و  اتـفاقـية مكـافحـة  ـكذـل  المتكـاـمل للســـــــــــــةـمة واألما والخـدـمة في مـبارـيات كرة الـقد  وغير ـا ما األحـداو الرـياضـــــــــــ
منه الفـساد  ال،هود الدولية الرامية  لى ب  رحبت . و د بع  ليها التحاد الروـسي  التي لم  نـضم  التةعب بالمـسابقات الرياـضية 
لم تمرات  ل  أبرزت الدعم الذي وقدم  التحاد الروسـي . و 4/ 8و   8/ 7 الم تمر   قراري  اعتماد في م،ال الرياضـة، ول سـيما 

مكتب المخدرات وال،ريمة في   ما نظمه اللذ ا  يا الدولية المعنية بحماوة الرياـضة ما الفـساد، التي عقدت متابعة للم تمر 
ــدقاء  ال كما رحبت ب ، 2019و   2018عامي  ــاء فرأ في فيينا لم،موعة أصـ عمل المقبل في  اار المبادرة الرامية  لى  نشـ

ــة ما أ ل   رة الرياضـ ــحت المنادِّ ــة . ووضـ ــاا التنمية والسـ التخريط إل راء   ، و،ري القرارات في  اار تنفيذ تل  أن   أوضـ
  أ ابت قات عمل لخبراء. وأخيرا، عقد عدة ا تماعات مائدة مسـتد رة وحل ل دراسـة مواضـيعية شـاملة بالتعاون مه المكتب و 

المكتب على أي تقييمات أو تحليةت لحالت الفســـــاد في م،ال الرياضـــــة، بغية  مه قاعدة  أن ترله الدول ب المنادرة 
 ما األدلة تحضيراا للدراسة المواضيعية المزمه   راؤ ا. 

ــتان   ما و ي  ة، الثالث  ة المنادر تحدثت و  - 32 ــاعدة  لى أف انســــــــ أن م،لس   فبي نت  ، بعثة األمم المتحدة لتقدوم المســــــــ
ولوة ـصريحة لدعم أف انـستان في  هود ا الرامية  لى تنفيذ  ـصةحات في م،ال مكافحة الفـساد.  األما قد زود البعثة ب 

بتنفـيذ مشـــــــــــــاريه بات   المخـدرات وال،ريمـة  وفي  اـار  ـذ  البعـثة، وقو  كـل ما برـنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي ومكـتب 
كالت األمم المتحدة لدعم مكافحة الفســاد صــلة بمكافحة الفســاد في أف انســتان، وقد ورضــعت اســتراتي،ية مشــتركة بيا و 

ــاعدة المالية   ــد د على المســ ــتان الشــ ــاد. ونظرا لعتماد أف انســ ــتراتي،ية الوانية األف انية لمكافحة الفســ ــتناداا  لى الســ اســ
الدولية، فإن تنســــــيض مســــــا مات م،تمه المانحيا في  هود اإلصــــــةح وكتســــــي أ مية خاصــــــة. وبناء على بل ، فإن 

  لتقنية، مثل  ســـداء المشـــورة التشـــريعية والســـياســـاتية، ترقد   بالتعاون والتنســـيض مه الشـــركاء الدولييا اآلخريا. المســـاعدة ا 
، اســتراتي،يتها لمكافحة الفســاد التي تمتد لســنتيا  2017أ لول/ســبتمبر  8في  وأشــارت  لى أن أف انســتان اعتمدت، 

لســـــتراتي،ية الم،لس األعلى المعني بســـــيادة القانون  بدعم ومشـــــورة ما األمم المتحدة. ويشـــــرة على تنفيذ تل  ا
ومكافحة الفســـاد ما خةل أمانت  المتخصـــصـــة. ويرأ  الم،لس األعلى رئيس أف انســـتان، ويعمل بمثابة منتدى 
تنســـــيض ســـــياســـــي رفيه المســـــتوى وقد أثبت قدرت  على تحفيز  صـــــةحات مكافحة الفســـــاد. وتتمته األمم المتحدة 

  الم،لس، وقد تمكنت بتل  الصــــــفة ما تقدوم المشــــــورة الســــــياســــــاتية  لى الحكومة بشــــــدن بمركز المراقب في بل
ــبتمبر  ــاد في  اار مبادرة وحدة العمل في األمم المتحدة. وفي أ لول/ســــــــ ــاوا الفســــــــ ، اعتمدت حكومة 2018قضــــــــ

 تلختا ، أشــار أف انســتان قانونا لمكافحة الفســاد  نص، في  ملة أمور، على  نشــاء ل،نة لمكافحة الفســاد. وفي ا
ر   لى أن  التقارير التحليلية العامة التي تقو  بها األمم المتحدة دورياا بشــــدن  صــــةحات مكافحة الفســــاد قد   ةالمنادِّ

ساعدت على تكويا فهم مشتر  للتحدوات والحتيا ات المتعلقة باإلصةحات في م،ال مكافحة الفساد. وعةوة 
حة الفســاد  بقى أمراا مهماا  داا ألف انســتان مه دخولها في مفاوضــات على بل ، فإن  نشــاء م ســســات قوية لمكاف

 .السة  إلنهاء النزاأ الذي اال أمد  والمضي قدماا نحو مستقبل صحي ومزد ر وآما

وفي المناقشـة التي تلت بل ، أشـار أحد المتكلميا  لى أن وفداا ما م،موعة  قليمية قد تواصـل مه وفد  -33
ورة إلحدى الهيئات الفرعية للم تمر والب معرفة المزيد عا اإلاار الم ســســي والتشــريعي في بلد  أثناء انعقاد د

. وكرر المتكلم اســــتعداد في  ذا الم،ال ت،ربة بلد أثناء ا بلد . وأن  أ ريت بناء على بل  زيارة دراســــية عر  
ــياســـة بلد  الوانية   ــيما فيما  تعلض بسـ ــاد واإلفةت ما بلد  لتقدوم المســـاعدة، ل سـ ــاد، ومكافحة الفسـ لمكافحة الفسـ

العقاب في اإلدارة العامة، وكيفية  ضــــــــفاء الرابه المهني على  دارة مو ودات القراأ العا  وتعزيز اســــــــتخدامها 
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ال اوة، وعمل على  تل تحقيقا لأشـــار أن بلد ، بكفاءة، فضـــة عا أ مية توليد معلومات موثوقة في  ذا الشـــدن. و 
وأبلغ متكلم آخر الفريض  .تســمل لهيئات مكافحة الفســاد الوانية بقيا  فعالية ســياســاتها وتقييمهاوضــه م شــرات  

ــدي لما  وا ه  ما تحدوات نتي،ة  ــاد بغية التصــــــ ــتعر  اإلاار القانوني الواني لمكافحة الفســــــ بدن بلد  قد اســــــ
 لتقييم الفساد. ، وأن بلد  قد اعتمد أوضاا بعد بل  الستعرا  م شرات وانية19-ل،ائحة كوفيد

ــتعرا  التنفيذ،  -34 ــل آللية اســ ــكر م لألمانة على دعمها المتواصــ ة متكلميا، في معر  شــ وكرر عد 
تدايد م على أ مية اآللية كدداة فعالة لمكافحة الفســـــــاد ومنع . وشـــــــدد عدة متكلميا على أن التنفيذ الكامل 

وفي  ذا الصــــدد، أشــــار أحد المتكلميا  لى  لةتفاقية لا  تحقض بدون تقدوم دعم في شــــكل مســــاعدة تقنية.
المبادئ األســــاســــية لآللية، وعر  اقتراح بلد  بدن تراعي عملية متابعة الســــتنتا ات والمةحظات المنبثقة 
عا عملية الســــتعرا  نوعية المســــاعدة التقنية المقدمة وكميتها، مما وســــمل بتحد د عيوبها وســــد ث راتها. 

إشـــــــرا  أصـــــــحاب مصـــــــلحة آخريا، مثل القراأ متعلقة بلااإلو،ابية  ت،ارب  الوأشـــــــار متكلمون أوضـــــــا  لى 
ــفافية في  ــتعرا  بلدانهم، ودعوا  لى تعزيز الشـ ــائط اإلعة ، في عمليات اسـ الخاص والم،تمه المدني ووسـ
الســـــــتعراضـــــــات القررية. ولحن متكلم آخر بدن اآللية مفيدة  داا في اســـــــتبانة الحتيا ات ما المســـــــاعدة 

ــل المتكلم أن المعلومات التي  التقنية، ــاتها. وأوضـــــ ــتعراضـــــ ــر كامل تقارير اســـــ وما ثم حث الدول على نشـــــ
تتضـــمنها تل  التقارير تمك ِّا م،موعة واســـعة ما مقدمي المســـاعدة التقنية ما تقدوم مســـاعدة أفضـــل للدول 

ــد ــا قــد وق ه م خرا على مــذك ِّرة تفــ  ــاقيــة. وأوضـــــــــــــــحــت متكلمــة أن بل  ا م مه مكتــباألاراة في تنفيــذ التف
بغية تناول التوصــيات الصــادرة عا دورتي الســتعرا  كلتيهما. وأعربت متكلمة أخرى  المخدرات وال،ريمة

ــرااة مه المكتب لدعم  ــروأ قيد اإلعداد بالشـــ ــارت  لى و ود مشـــ ــاعدة التقنية وأشـــ عا امتنانها لمقدمي المســـ
 لوانية على منه الفساد والتحقيض في .سلرة بلد ا المعنية بمكافحة الفساد في عملية بناء القدرات ا

ــة المتعلقـة ـبالـتدابير الوقـائـية في تقرير الفريض  -35 ويمكا الاةأ على مزـيد ما المعلومـات عا المـناقشــــــــــــ
 .(CAC/COSP/WG.4/2020/5)العامل المعني بمنه الفساد 

  
 مسائل اخرى  - اا خامس  

، انعقدت  لســــــة  حااة  عةمية للم،تمه المدني 2020أ لول/ســــــبتمبر  1أبلغ الرئيس الفريض بدن  في   -36
، وبدن ملخص  لســــة اإلحااة ســــيتاح على الموقه الشــــبكي 4/6 على  امش الدورة الحالية، وفقا لقرار الم تمر

 للدورة بعد اختتامها.

ــعار ما  حدى الدول األاراة وفيد ب  - 37 ــاركة عدد ما  وعةوة على بل ، أبلغ الرئيس الفريض بتلقي  شـ حظر مشـ
  ـها ممثلي  وتحد د المنظمات وال،معيات المحلية في الم تمرات والندوات الدولية  لى أن و،ري تســـــــــــــوية مركز ا القانوني، 

القانونييا. وما المنظمات الواردة في القائمة  معية الشـــــــــفافية الليبية، و ي منظمة ل تتمته بمركز اســـــــــتشـــــــــاري لدى  
ــادي وال تماع  ــاركة في دورة الم تمر الثامنة التي عقدت في   ، ي الم،لس القتصــ كانت قد أعربت عا رغبتها في المشــ

 ، وتلقت دعوة للمشاركة فيها. 2019أبودبي في كانون األول/دوسمبر 

أن   با أبدي أي اعترا  على مشــــــــــــاركة  4/6  وأشــــــــــــار الرئيس  لى أن الم تمر كان قد قرر في قرار  -38
ة  لى فريض اســــــــــــــتعرا  التنفيــذ ليبــت فيهــا آخــذا في اعتبــار ، مه مراعــاة منظمــة غير حكوميــة، تحــال المســـــــــــــــدلــ 

 ما النظا  الداخلي. 17ما المادة  2وقتضي  اختةة الحال، الفقرة  ما

والتمس الرئيس تو يهات الفريض بشدن ما  با كان  نب ي تد يد العترا  على مشاركة  معية الشفافية  -39
أن الم تمر كان قد أ د في الســـابض العتراضـــات المقدمة على أســـس مماثلة  الليبية. وأشـــار في  ذا الصـــدد  لى

 بشدن مشاركة المنظمات غير الحكومية. وقرر الفريض تد يد  ذا العترا .
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 المسدلة. ذ  وأبلغ الرئيس الفريض بدن  قد  رى لفت انتبا  المكتب الموسه للم تمر  لى  -40

، التي 4/6 )ه( ما قرار الم تمر 1الم تمر م،ددا  لى الفقرة  أمانة  توردا على ســـ ال مرروح، أشـــار  -41
تقضـي بإحالة أي اعتراضـات على مشـاركة منظمة غير حكومية في  لسـات اإلحااة اإلعةمية التي تعقد على 

  امش دورات الفريض  لى الفريض للبت فيها.

لـقات العـمل واـلدورات الـتدريبـية ل،ـهات  وعةوة على بـل ، ـقد  ممـثل األـماـنة معلوـمات  لى الفريض عا ـحاـلة ح  - 42
الوصـــــل والخبراء الحكومييا التي تكون المشـــــاركة فيها بالحضـــــور الشـــــخصـــــي. وأشـــــار  لى أن  على الرغم ما تد يل 

 عبر "، فإن األمانة ســــــــوة تقد   لســــــــات  حااة قصــــــــيرة  19- حلقات العمل والدورات التدريبية بســــــــبب  ائحة "اوفيد 
يب المسـبض ل،هات الوصـل والخبراء الذ ا  رت تسـميتهم حسـب األصـول. وأوضـل الممثل  اإلنترنت وتوفر فرصـا للتدر 
، وأن  ما المخرط أن تقد  نفس 2020في أ لول/سـبتمبر   فقط  اإلنترنت بالل ة اإلنكليزية  عبر أن  ذ  ال،لسـات سـتتاح 

 المنظمة ال ر  ما ال،لسات     لى أن  . وأشار 2020ال،لسات ب،ميه الل ات الرسمية لألمم المتحدة بحلول نهاوة عا   
عبر اإلنترنت  و تعزيز قدرات الدول المشـاركة في آلية اسـتعرا  التنفيذ ريثما وسـتدنف عقد حلقات العمل لمدة  وميا  
التي تكون المشــاركة فيها بالحضــور الشــخصــي، والتي تتيل الفرصــة للتعلم المتعمض. وســوة تعمم قريبا معلومات عا 

 . اإلنترنت  التي ستنظم عبر  لسات اإلحااة التحضيرية 
  

 اأتماد التقرير  - اا سادس  
 16دورـت  الحـادـوة عشــــــــــــــرة المســـــــــــــــتدنفـة األولى في تقرير  عا أعمـال فريض اســــــــــــــتعرا  التنفـيذ  اعتمـد -43

 ، باستخدا    راء الموافقة الصامتة.2020أ لول/سبتمبر 
 


