
CAC/COSP/IRG/2018/8/Add.1 األمــم املتحـدة

  
 

  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

Distr.: General 
14 September 2018 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

250918    250918    V.18-06006 (A) 

*1806006*  

 فريق استعراض التنفيذ
  املستأنفة األوىل الدورة التاسعة

       ٢٠١٨ أيلول/سبتمرب ٥-٣فيينا، 
 املستأنفة األوىل تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة    

  ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٥إىل  ٣ من يف الفترةاملعقودة يف فيينا 
    

   مقدِّمة    -أوًال  
، ٣/١أنشــــــأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف قراره   -١

املعنون "آلية االســــتعراض"، فريَق اســــتعراض التنفيذ، وهو فريق حكومي دويل مفتوح العضــــوية 
ــــــلطة املؤمتر ويرفع إليه تقاريره. وتتمثَّل مهمة يتألَّف من دول أطراف يف االتفاق ية ويعمل حتت س

الفريق يف تكوين صـــورة إمجالية عن عملية االســـتعراض من أجل اســـتبانة التحدِّيات واملمارســـات 
  اجليِّدة، والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية ضمانًا لتنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعَّاًال.

   
  لدورةتنظيم ا  -ثانيًا  
  افتتاح الدورة  -ألف  

إىل  ٣عقد فريق اســـتعراض التنفيذ دورته التاســـعة املســـتأنفة األوىل يف فيينا يف الفترة من   -٢
  .٢٠١٨أيلول/سبتمرب   ٥
  فريق استعراض التنفيذ مخس جلسات؛ ترأسها إغناثيو بايلينا رويث (إسبانيا).وعقد   -٣
وأدىل ممثل االحتاد األورويب بكلمة، نيابًة عن االحتاد األورويب ودوله األعضــاء، أشــار فيها   -٤

ض ســيادة القانون الرشــيدة واملنافســة العادلة ويقوِّإىل أنَّ الفســاد خطر يهدد الدميقراطية واحلوكمة 
ضائية القادرة على والقيم األساسية اليت تستند إليها املجتمعات. وأشار إىل ضرورة تقوية النظم الق

إنفاذ القانون، والســعي إىل إحالل املزيد من الســالم والعدل يف املجتمع، حســبما هو مســلَّم به يف 
من أهداف التنمية املســتدامة الواردة  ١٦، وخصــوصــًا اهلدف ٢٠٣٠خطة التنمية املســتدامة لعام 

ملســاءلة ومكافحة الفســاد هي أنَّ الشــفافية واأشــار املمثل يف كلمته إىل على ذلك،  ةوعالوفيها. 
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ومثاًال على تلك  مبادئ أســـاســـية ُيســـترشـــد هبا يف إجراءات العمل اليت يتخذها االحتاد األورويب.
ــــل كرذاإلجراءات،  ــــني  تدعيم قواعد االحتاد األورويب املتعلقة مبكافحة غس األموال من أجل حتس
ــــــأ التزام االحتاد األورويب  أكد املمثل جمددًاو الواجبة. ليت امللكية االنتفاعية وبذل العنايةمعاجلة مس

ــــــتعراض التنفيذ. وشــــــدَّد على أمهية التعاون بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  بآلية اس
ســــــائر أمانات املنظمات األخرى، مثل وكذلك  )واجلرمية (مكتب املخدِّرات واجلرمية أو املكتب

االقتصــادي وفريق الدول املناهضــة للفســاد التابع ملجلس أوروبا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
أوجه بشـــــــأن تعزيز  ٧/٤منظمة الدول األمريكية. ورحَّب املمثل بقرار مؤمتر الدول األطراف و

التآزر بني املنظمات املتعددة األطراف املعنية اليت هي مســــؤولة عن آليات االســــتعراض القائمة يف 
 ثل بأنَّماألمانة على أن تكفل تنفيذه عل حنو فعال. كما ســـلَّم امل ع، وشـــجَّافحة الفســـادكجمال م
وضــــــع ترتيبات جديدة ميكن أن  ، وبأنَّتعاون بني األماناتإضــــــافية قد ُبذلت يف إطار ال جهودًا

مجع البيانات وتبادل املعلومات   حتســــنيمثًالومنها التعاون يف بعض املجاالت،  يؤدي إىل حتســــني
ذكر املمثل كذلك يف كلمته مسألة ترشيد جداول العمل لدى وخالل التدريب.  وتعزيز األداء من

أيِّ  واجتنابهيئات الرصــــد املختلفة وضــــرورة جتنب االزدواجية يف اجلهود وتقليل إمجايل حجم 
زيادة غري مقصـــــودة يف التكاليف. وأعرب املمثل عن أمله يف أن تؤدي هذه اخلطوات إىل وضـــــع 

ة عمل أو خريطة طريق تبني املســار امللموس، وتدعيم التعاون والتنســيق خطة عمل مشــتركة ووثيق
  .بني أمانات اهليئات املعنية، واإلسهام من َثم يف ترسيخ اجلهود العاملية يف جمال مكافحة الفساد

  
   احلضور  -باء  

ــــــي، أذربيجان، الدورة: يف كانت الدوُل التالية األطراف يف االتفاقية ممثَّلًة   -٥ االحتاد الروس
ــرائيل، أفغانســتان، إكوادور، ألبانيا، الســلفادور، أملانيا،  ــتراليا، إس ــبانيا، أس األرجنتني، أرمينيا، إس

ــــيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، إيران (مجهورية ــــالمية)، -اإلمارات العربية املتحدة، إندونيس اإلس
يل، الربتغال، بروين دار الســـــالم، بلجيكا، بلغاريا، إيطاليا، باراغواي، باكســـــتان، البحرين، الرباز

املتعددة -بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوتســوانا، بوركينا فاســو، بوروندي، بولندا، بوليفيا (دولة
زانيــا املتحــدة، القوميــات)، بريو، تــايلنــد، تركيــا، تشــــــيكيــا، توغو، تونس، اجلزائر، مجهوريــة تن

ية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية اجلمهورية الدومينيكية، مجهور
الشـــعبية، جنوب أفريقيا، جنوب الســـودان، جورجيا، دولة فلســـطني، رواندا، رومانيا، زمبابوي، 

النكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، سويسرا، شيلي، الصني، العراق، ُعمان،  سري
البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، -زويال (مجهوريةفانواتو، فرنســـا، الفلبني، فن غانا، غواتيماال، غينيا،

يا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت تان، كروات ديفوار، الكويت، التفيا،  قربص، قطر، كازاخســــــ
لبنان، لكســـمربغ، ليبيا، ليســـوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشـــقر، مصـــر، املغرب، املكســـيك، اململكة 

ة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية، موزامبيق، ميامنار، النرويج، العربية الســعودي
النمســــا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، 

  .اليابان، اليمن، اليونان
مة   -٦ ماع االحتاد األورويب، وهو منظَّ يف  تكامل اقتصـــــــادي إقليمية طرفوُمثِّل يف االجت

  .االتفاقية
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، قرَّر املؤمتر أنه جيوز دعوة املنظمات احلكومية الدولية ٤/٥من القرار  ٢ووفقًا للقاعدة   -٧
ووحدات األمانة العامة وهيئات األمم املتحدة وصــناديقها وبراجمها واملعاهد التابعة لشــبكة برنامج 

صــــة وســــائر مؤســــســــات منظومة  األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والوكاالت املتخصــــِّ
  املتحدة، إىل املشاركة يف دورات فريق استعراض التنفيذ. األمم
ومن بني وحدات األمانة العامة وهيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها واملعاهد التابعة   -٨

صة وسائر مؤسسات  لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والوكاالت املتخصِّ
منظومة األمم املتحدة، ُمثِّلت مبراقبني الوحدتان التاليتان التابعتان لألمانة العامة: مكتب خدمات 

  الرقابة الداخلية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
-قانونية اآلسيويةوُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكومية الدولية التالية: املنظمة االستشارية ال  -٩

األفريقية، وجملس التعاون لدول اخلليج العربية، واألكادميية الدولية ملكافحة الفســـــــاد، واملنظمة 
  .الدولية للشرطة اجلنائية

وُمثِّلت يف الدورة منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة، وهي كيان لديه مكتب مراقب   -١٠
  دائم يف مقر األمم املتحدة.

  
  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -ثالثًا  

 
ريت عن التقدُّم املحرز يف االســــــتعراضــــــات الُقطرية خالل دو قدَّمت ممثلة لألمانة حتديثًا  -١١

دولة  ١٧٩سلَّطت الضوء على أنه، يف وقت إعداد هذا التقرير، كانت االستعراض األوىل والثانية. و
طرفًا مســـتعَرضـــة يف دورة االســـتعراض األوىل قد قدَّمت ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية، 

 ١٦٤اجتماعًا مشــتركًا)، وُأجنزت  ١٣زيارة ُقطرية و ١٥٨حوارًا مباشــرًا ( ١٧١وكان قد أجري 
ت أنَّ العمل قد قارب على االنتهاء يف إعداد عدة خالصـــــات وافية أخرى. خالصـــــة وافية. وذكر

أيضًا إىل الفريق معلومات عن اللغات املستخدمة يف االستعراضات الُقطرية اليت  مت ممثلة األمانةدَّوق
ة من كثرياستخالص استنتاجات أنه مل يتسن إىل  االستعراض األوىل، وأشارتأجريت خالل دورة 

للجهود بسبب عدة عوامل، مثل الطبيعة العشوائية لسحب القرعة، والنتائج املحتملة  ماتتلك املعلو
، املختلفةاالســــــتعراضــــــات اليت ُتجرى بأكثر من لغة، وحجم املجموعات اإلقليمية  املعنية باجتناب

  وعدد اللغات اليت يستخدمها أعضاء تلك املجموعات.
املستعَرضة  ٧٧راض بأنَّ مجيع الدول األطراف الـوكذلك أعلمت ممثلة األمانة فريق االستع  -١٢

خالل ودورة االستعراض الثانية قد عيَّنت جهات الوصل اخلاصة هبا. من يف السنتني األوىل والثانية 
دولة ردودها على قائمة التقييم الذايت  ٥٨الســــــنتني األوليني أيضـــــــًا من الدورة الثانية، قدَّمت 

 يف حني كان)، انزيارة ُقطرية واجتماعان مشــــــترك ٣١شــــــرًا (حوارًا مبا ٣٣املرجعية، وأجري 
مراحل خمتلفة. ويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت يف التخطيط إليفاد عدة زيارات ُقطرية أخرى 

 إحدى عشـــرة خالصـــة وافية قد ُأجنزت، بينما هناك عدة خالصـــات وافية إضـــافية على وشـــك
ــتعراض، متكنت أكثريةيف اإلجناز. وبفضــل تنظيم أنشــطة تدريبية  الدول األطراف  أثناء دورة االس

سنتني الثانية والثالثة من دورة  ضة يف ال الثانية من تعيني جهات الوصل اخلاصة  االستعراضاملستعَر
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هبا قبل بدء االستعراضات اخلاصة هبا بوقت كاف، ومن مث حظيت تلك الدول األطراف بالفرصة 
  يمها الذايت املرجعية.إعداد قوائم تقيلالضطالع مبكرًا ب

وأضـــــافت املمثلة أنَّ األمانة كانت قد أبرزت، خالل دورة الفريق التاســـــعة، املعقودة يف   -١٣
، أنَّ عدد االســــتعراضــــات املنجزة خالل دورة االســــتعراض الثانية ظلَّ غري ٢٠١٨حزيران/يونيه 

ر اليت حدثت أساسًا خالل أخُّوأكدت ممثلة األمانة أنَّ حاالت الت كثر تعمقًا.كاف إلجراء حتليل أ
التاســـعة،  العادية مصـــدر قلق. ومنذ دورة الفريقظلت  الســـنة الثانية من دورة االســـتعراض الثانية

املعقودة يف حزيران/يونيه، مل ترد سوى مخسة ردود جديدة على قائمة التقييم الذايت املرجعية، ومل 
األمانة حتثُّ من جديد الدول األطراف على نَّ أُتنَشر سوى خالصتني وافيتني جديدتني. وأضافت 

  االستعراض. بذل املزيد من اجلهود من أجل التقيد باحلدود الزمنية املقرَّرة يف اإلطار املرجعي آللية
ــــــتعراض   -١٤ ية اس وخالل النقاش الذي أعقب ذلك، أعرب عدَّة متكلمني عن التزامهم بآل

اهنم للمضي قدمًا يف إجراء االستعراضات اخلاصة بكلٍّ التنفيذ، وأشاروا إىل اجلهود املستمرة يف بلد
دور اآللية يف مســاعدة الدول يف اســتبانة مواطن القصــور الضــوء على عدة متكلمني وســلَّط  منها.

ـــــات اجليِّدة ويف تعزيز التعاون الدويل. ـــــار بعض املتكلمني إىل أ واملمارس ملء قائمة التقييم  نَّوأش
الذايت املرجعية وإن كان مطلبًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويًال، وهو ما يسهم يف حاالت تأخر إجراء 

ضــمن اإلطار القائم. وُأشــري إىل املســتويات  صــاعبمن املمكن حل هذه امل االســتعراضــات، فإنَّ
، مبا يف ذلك املرجعية ائمو القاحلكومية اليت جيري عليها التحقق من صــحة املعلومات اليت دوِّنت يف

املســــتوى الرئاســــي. وأعرب بعض املتكلمني عن رأي مفاده أنَّ التحقق من واملســــتوى الوزاري، 
صــــحة املعلومات على أعلى املســــتويات املمكنة ميكن أن يعترب ممارســــًة جيدة، إذ إنه يظهر التزام 

. وأعرب كثري من املتكلمني على حنو ســـليم اوظائفه آلليةاأداء احلكومة بالتنفيذ الكامل لالتفاقية و
يف عملية االســتعراض، ولتيســري إجناز تقارير  ًاعن تقديرهم للجهود اليت تبذهلا األمانة للمضــي قدم

  االستعراض القطري.
وُألقي الضوء على الطبيعة املتفردة لالتفاقية وآللية استعراض تنفيذها. وقد ُأنِشئت هذه اآللية   -١٥

مة يف تيســــــري تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعاًال. وأكَّد عدد من املتكلمني جمدَّدًا على أمهية لتكون أداة ها
تتسم به   أنَّ طابعها احلكومي الدويل وماوأشاروا خصوصًا إىل املبادئ التوجيهية لآللية يف بناء الثقة. 

هذا الصــــــدد،  من نزاهة وحياد وكذلك طابعها التقين، هي عوامل حامسة يف حتقيق جناحها. ويف
  استذكر أحد املتكلمني أمهية التقيد مببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األطراف.

أنَّ اآللية هي عملية يقوم فيها النظر باالســتعراض وأنَّ هذا اجلانب  وشــدَّد املتكلمون على  -١٦
ستمرار جناح اآللية الدول على أن تضمن ترشيح . وحثُّوا من العملية ُيعد عامًال حامسًا كذلك يف ا

الدورين  أنَّ معظم املتكلمني إىل وأشار. يتمتعون باخلربة الفنية املناسبة إلجراء االستعراضات خرباء
إمَّا دوًال أطرافًا مســتعِرضــة وإمَّا دوًال أطرافًا مســتعَرضــة مها دوران دوهلم بوصــفها اللذين تؤديهما 

على أنَّ من مهام الدول األطراف املســتعِرضــة أن تقيِّم  يعزز أحدمها اآلخر. وشــدَّد أحد املتكلمني
ضة بضرورة أن تقدم معلومات واضحة ودقيقة يف الوقت  االمتثال، وَذكَّر الدول األطراف املستعَر
املناســب، وذلك لكي جتســد االســتعراضــات اإلجنازات واالحتياجات من املســاعدة التقنية جتســيدًا 
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 أيضــًا الدول على إجناز تقاريرها الكاملة واســتيفاء قوائم تقييمها دقيقًا. وشــجَّع عدد من املتكلمني
  الذايت املرجعية و/أو نشرها على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية.

وأوضـــــح عدة متكلمني أنَّ دوهلم قد شـــــكَّلت جلانًا وطنية خاصـــــة للمتابعة، وأنشـــــأت   -١٧
ؤســســات لرصــد التوصــيات املنبثقة عن االســتعراضــات وضــمان متابعتها شــبكات للتنســيق بني امل

حدد منذ اآلن موعدًا إلجراء نقاش علين إلْط لده  الع وتنفيذها. وأوضــــــح أحد املتكلمني أنَّ ب
وإن كان االســتعراض ال يزال يف  ،اجلمهور واملؤســســات الوطنية على نتائج االســتعراض القطري

ــــــكال املســــــاعدة التقنية مراحله النهائية. واقترح متكل م آخر عقد حلقة نقاش تتناول حتديدًا أش
ع متكلم آخر الدول األطراف على مواصــلة يف إطار متابعة التوصــيات. وشــجَّامللتمســة أو املقدَّمة 

ضاهتا القطرية اليت أجريت يف دورة  ستعرا شار االستعراض تنفيذ التوصيات املنبثقة عن ا األوىل، وأ
  قد تطلب احلصول على مساعدة تقنية.فعلت ذلك  اليتإىل أنَّ الدول 

عدة متكلمني بأمهية االتفاقية بوصـــــفها أســـــاســـــًا قانونيًّا اللتماس التعاون الدويل. نوَّه و  -١٨
وأوضــــح أحد املتكلمني أنَّ بلده يعترب دورة االســــتعراض الثانية لآللية وســــيلة متهد الطريق لتعزيز 

سترداد املوجودات من  خالل التعاون الدويل واملساعدة التقنية. وُذكرت عدَّة أحداث العمل على ا
ساد، ومنها  شتركة املبذولة ملكافحة الف صفها أمثلة على اجلهود امل ساد بو إقليمية معنية مبكافحة الف

حزيران/يونيه  ٣٠، الذي ُعِقد يف بغداد يف زاهةملكافحة الفســاد وتعزيز الن اجتماع الشــبكة العربية
ــــــاد يف أفريقيا الذي أعلنه كاف؛ وعام م٢٠١٨ ــــــبكة النحتاد األفريقياالحة الفس زاهة التابعة ؛ وش

عدد من املتكلمني كذلك بأمهية تعزيز جماالت التآزر  نوَّهلالحتاد األورويب، اليت أنشــــئت حديثًا. و
ـــتعراض. وأوضـــحت إحدى املتكلمات أنَّ بلدها قد حث آلية متابعة تنفيذ  بني خمتلف آليات االس

اقية البلدان األمريكية ملكافحة الفســـاد على أن تعزز جماالت التآزر مع خمتلف آليات اســـتعراض اتف
ــــ ط بعض املتكلمني الضــــوء على أمهية حتقيق خطة التنمية املســــتدامة لعام لَّمكافحة الفســــاد. وس

  منها، يف سياق جهود مكافحة الفساد. ١٦، وخصوصًا اهلدف ٢٠٣٠
يف ختصيص يوم كامل جللسات اُملتَّبعة تواصل األمانة املمارسة  وأوصى أحد املتكلمني بأن  -١٩

ــــــى مع القرار  اإلحاطة اإلعالمية للمجتمع املدين اليت ُتعقد على هامش اجتماع الفريق، مبا يتماش
إتاحة املجال عن رأي مفاده أنَّ املتكلم نفســــه الصــــادر عن مؤمتر الدول األطراف. وأعرب  ٤/٦

نظره يف بند املســاعدة التقنية املدرج  أثناءيف اجتماعات الفريق للمشــاركة  املجتمع املدينملنظمات 
من شــــأنه أن يتيح  أنَّ ، كماعلى جدول أعماله ميكن أن يشــــكل خطوة إجيابية صــــوب بناء الثقة

  من خربة هذه املنظمات يف تقدمي املساعدة على أرض الواقع.االنتفاع للدول األطراف املجال 
إىل الدول األطراف، يف املســــــتقبل، املســــــائل  األمانة أن ترســــــل املتكلمنيواقترح أحد   -٢٠

ضيع معيَّنة، وذلك  شأن موا املوضوعية أو تلتمس احلصول على تعليقات أو مقترحات من الدول ب
  بغية زيادة التركيز يف املداوالت املوضوعية للفريق.

مانة ن تقدير للعمل الذي تضطلع به األوعبَّر أمني املؤمتر عن امتنانه ملا أعربت عنه الدول م  -٢١
مبزيد من التفصــــيل،  أداء اآللية متحيصأنَّ الفريق يعمل على  وذكر لدعم آلية اســــتعراض التنفيذ،

ــــــيــت وتريُة ممــا ــدا من املعلومــات. وحىت اآلن، ُأرس ــة يف  يتطلــب مزي العمــل يف معظمهــا املتَّبع
أيضــًا أنَّ الوثائق التأســيســية لآللية  وذكراالســتعراضــات اليت ُأجريت يف دورة االســتعراض األوىل. 
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حتدد األهداف اليت يلزم حتقيقها، وبأنه ال بد يف مرحلة التحليل األويل ألداء اآللية من أن توضع يف 
ــدار ا ــأنَّ مق ــداف. وأقر ب ــك األه ــار تل ــا يتعلق االعتب ــت الراهن فيم ــاحــة يف الوق ــات املت ملعلوم

دود من جراء الطبيعة املعقدة للفصلني الثاين واخلامس الُقطرية أثناء الدورة الثانية حمباالستعراضات 
أشار األمني إىل أنَّ الدعوات املوجهة إىل الدول من االتفاقية واتساع نطاقهما. وعالوًة على ذلك، 

التقيد باحلدود الزمنية االســترشــادية من أجل املســتعِرضــة  ول األطرافوالداألطراف املســتعَرضــة 
مل تســـــفر عن نتائج كافية، وشـــــدد على ضـــــرورة التقيد بتلك احلدود  الواردة يف اإلطار املرجعي

 .الزمنية اإلرشادية
  

  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد استعراض -رابعًا  
 

   سحب القرعة -ألف  
الدول املســـتعِرضـــة  عينيإطار دورة االســـتعراض األوىل، قام الفريق بســـحب القرعة لتيف   -٢٢

التاســـعة، ة الفريق لتشـــاد، اليت انضـــمت إىل االتفاقية بعد عملية ســـحب القرعة اليت جرت يف دور
، وغينيا االســــتوائية، اليت بدأ نفاذ االتفاقية بالنســــبة هلا ٢٠١٨حزيران/يونيه   ٦إىل  ٤املعقودة من 

يف دورة الفريق التاســعة. واختريت بالقرعة الكونغو ونيوي دولتني  الذي جرى عد ســحب القرعةب
شاد شاد وغينيا ؛مستعِرضتني لت ساو -وت دولتني مستعِرضتني لغينيا االستوائية. ويف إطار اختريتا بي

ــــــتعِرضـــــــة األخرى  لة املس لدو كا لتكون ا عة دوميني بالقر ية، اختريت  ثان ــــــتعراض ال دورة االس
ل يف احلاالت اليت ُأجيز فيها لدو احتياطيٌة للقرعِة ســــــحٍب لوســــــيا. وُأجريت عملياُت انتلســــــ

ولكن مل يتســـن  ،إرجاء قيامها بدورها كدول مســـتعِرضـــة وفق اإلطار املرجعي لآلليةمســـتعِرضـــة 
  )١(التواصل معها للحصول منها على تأكيد مباشر باستعدادها إلجراء االستعراضات.

   
  دورة االستعراض الثانية: االجتاهات املستبانة يف االستعراضات -باء  

ـــتبانة يف النتائج  -٢٣ املواضـــيعية  قدَّم ممثل لألمانة إحاطة للفريق العامل عن آخر االجتاهات املس
إىل التقريرين واســتندت اإلحاطات  املنبثقة من االســتعراضــات املنجزة يف دورة االســتعراض الثانية،

عدَّين عن تنفيذ الفصــلني الثاين واخلامس من االتفاقية من أجل دورة فريق اســتعراض امل املواضــيعيني
عة ( ــــــ تاس  )،على التوايل CAC/COSP/IRG/2018/5و CAC/COSP/IRG/2018/6الوثيقتان التنفيذ ال

االستعراضات القطرية املنجزة منذ صياغة هذين التقريرين املواضيعيني. ووفقًا عا يف احلسبان ووضَ 
ملحور التركيز املواضــيعي للدورة، متحور العرض اإليضــاحي حول االجتاهات والنتائج املســتبانة يف 

  إطار تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية.
األمانة الفريق بأنَّ مخس خالصــات وافية إضــافية قد أجنزت منذ دورته التاســعة، أعلمت و  -٢٤

اســتعراضــًا.  ١١، وبذلك أصــبح جمموع االســتعراضــات املنجزة ٢٠١٨ املعقودة يف حزيران/يونيه
وإن  ورغم أنَّ عدد االســـتعراضـــات املنجزة قد تضـــاعف تقريبًا، فإنَّ االجتاهات العامة ظلت ثابتة،

__________ 
حصيلة نتائج عمليات سحب القرعة اليت أجريت أثناء الدورة التاسعة املستأنفة األوىل للفريق ترد يف ورقة   )١(  

 Mechanism cycles of the Implementation Review Country pairings for the first andاجتماع عنواهنا "
second "(CAC/COSP/IRG/2018/CRP.9/Rev.1)ِّرات واجلرمية.، متاحة يف املوقع الشبكي ملكتب املخد  
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برزت بعض الفوارق اجلديدة. ومن حيث عدد التوصــــــيات اليت صــــــدرت من أجل التغلُّب على 
من االتفــاقيــة)  ٧التحــديــات اليت تواجــه التنفيــذ، يتعلق معظم التحــديــات بــالقطــاع العــام (املــادة 

). ١٢) والقطاع اخلاص (املادة ٨ومدونات قواعد الســـــلوك اخلاصـــــة باملوظفني العموميني (املادة 
أنَّ  تبيِّنقارنة بآخر معلومات ُقدِّمت إىل الفريق يف هذا الشـــأن، امل أنَّ الضـــوء علىلَّط املتكلم وســـ

كثر ) هي أ٨التحديات املستبانة بشأن مدونات قواعد السلوك اخلاصة باملوظفني العموميني (املادة 
. ومع )٩عمومية (املادة من التحديات املســتبانة بشــأن املشــتريات العمومية وإدارة األموال ال تواترًا

مازال كبريا. واملالحظة نفسها تصح خبصوص  ٩املادة عدد التوصيات الصادرة يف إطار  ذلك فإنَّ
فهي أمَّا أكرب عدد من املمارســـــــات اجليِّدة وتدابري منع غســـــــل األموال. ، اليت حتكم ١٤املادة 

). وأفاد ١٣مكافحة الفســـاد (املادة  إىليتعلق مبشـــاركة املجتمع يف اجلهود الرامية  فيمااملســـتبانة، 
املتكلِّم بأنَّ الكثري من االســـتعراضـــات القطرية تســـلِّط الضـــوء على الدور اهلام للمجتمع املدين يف 

ضاف قائًال إنَّ املادة  صنع القرار احلكومية. وأ سات وممارسات مكافحة ٥عمليات  سيا ، املتعلقة ب
ومنها اســتبني بشــأهنا عدد كبري من املمارســات اجليِّدة،  الفســاد الوقائية هي من املواد األخرى اليت

املمارســـات اجليِّدة لتعزيز مشـــاركة املجتمع يف وضـــع االســـتراتيجيات والســـياســـات الوطنية مثًال 
  واسعة من األنشطة والتدابري اليت اختذهتا الدول األطراف ملنع الفساد.الطائفة الو

ــــــتعراض األوىل،  -٢٥ بدورة االس ما يتعلق  قدَّم املتكلُم إىل الفريق أحدث املعلومات عن  وفي
األعمال اجلارية من أجل وضــع جمموعة من التوصــيات واالســتنتاجات غري امللِزمة اليت تســتند إىل 

األمانة ســوف تعمم  أنَّ كما .الدروس املســتفادة بشــأن تنفيذ الفصــلني الثالث والرابع من االتفاقية
ــتنتاجات والتوصــيات غري امللِزمةمشــروع جمموعة مرة ثانية  من أجل احلصــول على تعليقات  االس

مرة  من أجل مناقشـــتهيتاح أيضـــًا مشـــروع املجموعة ســـوف نصَّ مكتوبة بعد الدورة. وقال إنَّ 
دورة الفريق املســتأنفة الثانية يف تشــرين الثاين/نوفمرب، حينما يتضــمن جدول أعماهلا  أخرى خالل

لقانون والتعاون الدويل. واهلدف املنشــود يف هناية املطاف تقدمي مشــروع مواضــيع التجرمي وإنفاذ ا
  .٦/١من قراره  ١١ جمموعة التوصيات واالستنتاجات غري امللزمة إىل املؤمتر وفقًا للفقرة

وخالل املناقشــة اليت تلت ذلك، أعرب املتكلمون عن تقديرهم للتحليل املواضــيعي لنتائج   -٢٦
، وشــجعوا األمانة على مواصــلة حتديث التقارير مع اطراد التقدم يف إجناز دورة االســتعراض الثانية

التقارير القطرية. وأقرَّ املتكلمون بأنَّ التقارير املواضيعية ساعدت الدول على إعداد االستعراضات 
أو املقارنة بينها وســــاعدت على تقييم التقدُّم املحرز، مع مراعاة اخلربات املكتســــبة واملمارســــات 

ــتفادة لدى الدول األخرى.اجل وأعرب بعض املتكلمني عن  يِّدة والتحديات املواَجهة والدروس املس
تقديرهم للقيمة املستمدة من املمارسات اجليِّدة اليت أبرزهتا التقارير، وشجعوا األمانة على مواصلة 

لة ومفيدة حول املمارســـــات اجليِّدة املســـــتبانة يف دورة االســـــتعرا ض الثانية مجع معلومات مفصـــــَّ
التقارير أنَّ  اليت مفادهاوإتاحتها للفريق من أجل مناقشتها يف دوراته املقبلة. وُأبرزت أيضًا الفكرة 

ــــــأن  أحد  وذكرالتآزر بني اآلليات. جماالت املواضــــــيعية مفيدة خبصــــــوص املبادرات اجلارية بش
لوضــــوح بني التوصــــيات التمييز مبزيد من ا ،يف وثائق نتائج االســــتعراضــــات أنه ميكن،املتكلمني 

غري اإللزامية يف االتفاقية، األخرى الصــادرة مبوجب األحكام الصــادرة مبوجب األحكام اإللزامية و
وشــدَّد متكلمون  وشــجَّع املســتعِرضــني على أخذ هذا التمييز يف االعتبار عند صــياغة التوصــيات.

  آخرون على مشولية مجيع التوصيات.
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يةالوقائية، أكَّد عدة متكوفيما يتعلق بالتدابري   -٢٧ ــــــ ــــــياس اليت  ،لمني على أمهية اإلرادة الس
ساتية خمتلفة جمموعة رمجت، يف عدة بلدان خمتلفة، إىل ُت سيا سسية و شريعية ومؤ تدابري ومبادرات ت

(اســُتمدَّت يف بعض احلاالت من أحكام واردة يف دســاتري وطنية). وقد حتققت هذه التغيريات عند 
ضات سات  التحضري لالستعرا سيا سبيل املثال، عن  وبعدها. فقد حتدث عدد من املتكلمني، على 

واســــتراتيجيات وطنية ملكافحة الفســــاد ُأعدَّت من خالل مشــــاورات واســــعة النطاق مع جهات 
عمومية وغري عمومية صـــاحبة املصـــلحة مشلت عددًا كبريًا من القطاعات. وُأبرزت فوائد أنشـــطة 

فيما  يةقبيل. ونوَّه أحد املتكلمني بأمهية وضــــع قاعدة أدلة إثباتالتوعية ونشــــر معلومات من هذا ال
ــــاد، وحتدَّث عن عمليات تقييم جب يتعلق خاطر املضــــطلع هبا يف بلده من أجل احلد من املرائم الفس

  مواطن الضعف أمام الفساد.
كشــف لوحتدَّث املتكلمون أيضــًا عن اآلليات التشــريعية والتنظيمية واإلدارية املســتخدمة   -٢٨

ية أو اإلعالن عن ومنع حدوثها، ومنها آليات إقرارات  تضـــــــارب املصـــــــاحلحاالت  ملال لذمة ا ا
املوجودات املالية واهلدايا. وأشــــــاروا إىل أنَّ هذه اآلليات أثبتت جدواها يف كوهنا أدوات مفيدة 

ضائيًّ ساد واإلثراء غري املشروع ومالحقة مرتكبيها ق ربامج ا، وكانت مشفوعة بلكشف جرائم الف
زاهة. كما أبلغ املتكلمون عن التدابري للتربية األخالقية والتدريب واإلرشاد هتدف إىل نشر ثقافة الن

املتخذة من أجل منع غسل األموال ومصادرة عائدات الفساد؛ ومن ذلك مثًال احلرص على شفافية 
  .االنتفاعيةخاصة بامللكية سجالت امللكية االنتفاعية واختاذ خطوات الستحداث 

وتطرق املتكلمون إىل جماالت أخرى يف إطار الفصل الثاين، حيث أبرز بعضهم اإلصالحات   -٢٩
اجلارية يف جمال االشـــــتراء العمومي، ومنها مثًال مبادرات االشـــــتراء اإللكتروين اليت ترمي إىل حتقيق 

متكلمني أيضًا اإلصالحات املزيد من الكفاءة والشفافية يف مناقصات االشتراء العمومي. وأبرز عدة 
سري احلصول على املعلومات واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات والبيانات املفتوحة، مبا  صة بتي اخلا
يف ذلك وضــــع قوانني جديدة مشــــفوعة بإجراءات وبترتيبات إدارية، مثل آليات للرصــــد وترتيبات 

وحة. وُأبرزت األمهية العامة للتنســــــيق بني احلكومات وخطط عمل لتنفيذ شــــــراكة احلكومة املفت
  ذة يف هذا الشأن.متكلمني عن ترتيبات مؤسسية متَّخ للتنسيق بني الوكاالت، وأبلغ عدة

وســــلَّط املتكلمون الضــــوء أيضــــًا على التطورات اهلامة يف جماالت آليات اإلبالغ ومحاية   -٣٠
ومنها على قطاع العام، الشـــهود واملبلِّغني ومدونات قواعد األخالقيات وكذلك برامج إصـــالح ال

ة والتدابري الرامية إىل تدعيم نظم يمموالربامج املتعلقة بالتوســــع يف تقدمي اخلدمات الع ســــبيل املثال
  ضة ملخاطر الفساد.عترب معرَّيف املجاالت اليت ُت خصوصًاتوظيف وتدريب املوظفني العموميني، و

ام الذي تؤديه اجلهات غري احلكومية عدد من املتكلمني الضوء على الدور اهل سلَّط كذلك  -٣١
صـاحبة املصـلحة، والسـيما املجتمع املدين والقطاع اخلاص والدوائر األكادميية واإلعالم، يف العمل 

زاهة واملســاءلة والشــفافية، على منع الفســاد، ويف مشــاركتها يف اجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز الن
شاركتها ويف ضاتالقيِّ م ، مبا يف ذلك خالل الزيارات القطرية، كذلك نوَّه القطرية مة يف االستعرا

متكلمون باجلهود الدولية األخرى، الرامية إىل دعم التنفيذ الفعال للفصــــــل الثاين، ومن ذلك مثًال 
ـــري أيضـــًا إىل اتفاقات  ـــرين. وُأش ـــاد التابع ملجموعة العش جهود الفريق العامل املعين مبكافحة الفس

  ن أجل تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل على منع الفساد ومكافحته.التعاون اليت أبرمت م
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وأكدت عدة وفود أنَّ آلية تنفيذ االســـتعراض والزيارات القطرية كلتيهما تتســـمان بطابع   -٣٢
  حكومي دويل وجيب أن تظال كذلك.

 ووصـــف عدة متكلمني التدابري اليت اختذت إلقامة أو تدعيم بعض اهليئات املتخصـــصـــة يف  -٣٣
اآلليات املؤســســية؛ ومن ذلك على ، واالضــطالع باجلهود الرامية إىل تعزيز منع ومكافحة الفســاد

ضــــم خرباء دوليني  ٢٠١٨يف متوز/يوليه  يف كولومبو ســــبيل املثال عقد اجتماع لفريق من اخلرباء
مبادئ جاكارتا  بيان ملناقشة سبل تعزيز وتدعيم سلطات مكافحة الفساد ووضع نص تعليقي على

التدابري املذكورة أفضت إىل إجراء عدد كبري من  أنَّ وأشار املتكلمون إىل هليئات مكافحة الفساد.
التحقيقات واملالحقات القضـــائية يف قضـــايا ُأحيلت إىل املحاكم. وأبلغ أيضـــا بعض املتكلمني عن 

اإلســراع  إنشــاء حماكم خاصــة للنظر يف قضــايا تشــمل الفســاد واجلرائم االقتصــادية. وهذا أدى إىل
  بالفصل يف الدعاوى.

 وســـلَّط بعض املتكلمني الضـــوء على التدابري اليت اختذت ملنع الفســـاد يف القطاع اخلاص.  -٣٤
من االتفاقية وعدم اســـتبانة أيِّ ممارســـات  ١٢وبناًء على عدد التوصـــيات الصـــادرة يف إطار املادة 

ــــــأنه حىت اآلن . برز القطاع اخلاص بوصــــــفه جماًال جديدًا من املجاالت ذات األولوية ،جيِّدة بش
هذا املوضـــوع ميكن أن ُيدرج يف خطة العمل املقبلة للفريق العامل املعين  أنَّ واقترح أحد املتكلمني

مبنع الفساد. وسلط أحد املتكلمني الضوء على األعمال اليت نفذت من أجل تعزيز الشراكات بني 
زاهة يشــــمل عدة دول؛ ويركز هذا املشــــروع ام واخلاص يف إطار مشــــروع معين بالنالقطاعني الع

سلَّط متكلم آخر  خصوصًا على تبادل املعلومات يف القطاع العام وإقامة منصة لالتصاالت. كما 
وذلك  ١٢الضـــــوء على احلاجة إىل مزيد من البيانات عن الكيفية اليت تتَّبعها الدول يف تنفيذ املادة 

  دة.يِّواصل تبادل املمارسات اجلتلكي ي
ــــــة عمومية حول متابعة تنفيذ نتائج وأبلغ   -٣٥ أحد املتكلمني عن وجود خطط إلجراء مناقش

تشــجيع تبادل املعلومات وحتديد جماالت اإلصــالح املطلوبة وضــمان الثانية بغية االســتعراض دورة 
  التنفيذ العاجل للتوصيات.

ــبة واملمارســات اجليِّدة ورحَّب املتكلمون بالفرصــة املت  -٣٦ احة لعمليات تبادل اخلربات املكتس
  من خالل االستعراضات القطرية ويف سياق عمل األجهزة الفرعية اليت أنشأها املؤمتر.

   
    املساعدة التقنية -خامسًا 

، إىل األمانة أن تنظم جداول األعمال املؤقتة لفريق استعراض ٦/١طلب املؤمتر، يف قراره   -٣٧
تكرار املناقشــات، اليت أنشــأها املؤمتر، وذلك على حنو ُيجتنب به  االتفاقية وللهيئات الفرعيةتنفيذ 

مع احترام الوالية املســــندة إىل كل من هذه اهليئات. وبناًء على ذلك، ومتاشــــيًا مع حمور التركيز 
مانة إحاطة شفوية ، قدَّم ممثل لأللفريق استعراض التنفيذ املواضيعي للدورة التاسعة املستأنفة األوىل

عن االحتياجات املطلوبة من املســــاعدة التقنية اليت حددهتا االســــتعراضــــات القطرية وكذلك عن 
مة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية بشـــأن تنفيذ الفصـــل املســـاعدة التقنية املقدَّ

كرة املعلومات األســـاســـية اليت أعدهتا إىل مذ أيضـــًاالثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية. وُأشـــري 
قراره و ‘تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفساد‘املعنون  ٧/٥األمانة بعنوان "حالة تنفيذ قرار املؤمتر 
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احلكومي  لفريق العاملا اجتماعمن أجل  ‘متابعة إعالن مرَّاكش بشــأن منع الفســاد‘املعنون  ٧/٦
 أيلول/ســــــبتمرب" ٧إىل  ٥، الذي عقد يف فيينا من الدويل املفتوح العضــــــوية املعين مبنع الفســــــاد

)CAC/COSP/WG.4/2018/4(.  
ُأجريت  االستعراضات القطرية املنجزة األحد عشر، اليتمن بني أنَّ أوضح ممثل األمانة بو  -٣٨

يف إطار الدورة الثانية، ســـبعة من تلك االســـتعراضـــات حددت احتياجات من املســـاعدة التقنية؛ 
بالفصــــــل الثاين (التدابري الوقائية)، أما  وكان ما يقرب من ثلثي تلك االحتياجات املحددة متعلقًا

ــــــترداد الثلث الباقي فكان متعلقًا بعض االجتاهات املوجودات). وتبيَّن أنَّ  بالفصــــــل اخلامس (اس
دت خالل دورة االســـتعراض األوىل، ومنها مثًال االحتياجات دِّاكي االجتاهات اليت ســـبق أن ُححت

من املســاعدة التشــريعية وكذلك يف بناء املؤســســات والقدرات. وكان من بني االجتاهات اجلديدة 
احبة املصــلحة، أنشــطة التواصــل وتدعيم ســبل االتصــال مع اجلهات اخلارجية صــ احلاجة إىل تعزيز

ـــاً  للهدف العام املنشـــود وهو أن يكون املجتمع وخصـــوصـــًا اجلمهور العام، باعتبار ذلك انعكاس
  بكليته مشموًال يف مكافحة ومنع الفساد.

املخدِّرات  جممًال لعدد من اخلطوات اليت اختذها مكتب ًاعرضـــومضـــى املمثل يف كلمته فقدَّم   -٣٩
زاهة القضــــاء يف منها إطالق الشــــبكة العاملية لنواجلرمية فيما يتعلق باملســــاعدة التقنية لدعم االتفاقية، و

مكافحة الفســـاد صـــياغة تشـــريعات دولة واصـــل املكتب دعم أعمال  ١٥. ويف ٢٠١٨نيســـان/أبريل 
عدد الطلبات املقدمة للحصــول على  والعمليات التمهيدية لالنضــمام إىل االتفاقية. وأشــار إىل أنَّ تزايد

الدعم يف جمال صـــياغة االســـتراتيجيات الوطنية ملكافحة الفســـاد قد أدى إىل قيام األمانة بتنظيم حدث 
، ٢٠١٨تدرييب جديد من أجل جهات الوصــل واخلرباء احلكوميني يف موســكو وبنما يف نيســان/أبريل 

  ية استعراض التنفيذ.باعتبار ذلك جزءًا من برناجمه التدرييب اخلاص بآل
  يف البند املتعلق باملساعدة التقنية. هوعقد الفريق العامل حلقيت مناقشة خالل نظر  -٤٠
شة و  -٤١ األوىل، أوضح املناظران من بلجيكا وغينيا أهنما الحظا، أثناء الدورة أثناء حلقة املناق

نا، التكامل بني خربات بل ية جلهات الوصـــــــل اليت ُعقدت يف فيي تدريب ية ال فاق جيكا يف تنفيذ االت
واحتياجات غينيا من املســـــــاعدة التقنية. واتفقت الدولتان على تلبية بعض احتياجات غينيا من 
املســـاعدة يف جمال إدارة املوجودات، وذلك من خالل تنظيم جولة دراســـية يف بلجيكا. وأوضـــح 

ــــــعة من اجلهات  نَّوأ ادًّنيا أنَّ الزيارة كانت مثمرة جاملناظر من غي وفد بلده قد التقى بطائفة واس
فرنسـا ومصـر وتونس بلده مع  التفاقات املسـاعدة الثنائية اليت أبرمها أيضـًااملناظرة. وعرض بإجياز 

لدول األطراف يف  يا تشـــــــاورت مع معظم ا والواليات املتحدة. وعالوة على ذلك، ذكر أنَّ غين
شأن تعزيز التعاون يف جمال م سؤال وغرب أفريقيا ب ساد. وردًّا على  شأن، كافحة الف جِّه يف هذا ال

ة من بلجيكا أنَّ بلدها يعتقد أنَّ املســـــاعدة التقنية ينبغي أن تكون متعددة املجاالت ذكرت املناظر
واألوجه، وأن تكون معدَّة خصــيصــا مبا يتناســب مع الطلب املعين. وأوضــحت كذلك أنَّ بلجيكا 

وقد ي لتلبية االحتياجات املحددة بدقة بقدر املســــــتطاع. قامت بقدر كبري من العمل التحضــــــري
شأن مجيع شكال التعاون، وأوضحت فعلت بلجيكا ذلك ب ساعدة أنواعًا أنَّ  املناِظرة أ مماثلة من امل

  الثنائية جيري إعدادها من أجل دول أخرى طلبت من بلجيكا ذلك.
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بلده يؤمن بأنَّ اآللية تعزز تنفيذ االتفاقية  املناظر من دولة بوليفيا املتعددة القوميات أنَّوذكر   -٤٢
من املهم على وجه اخلصــــــوص بث احلياة يف النص احلريف  أنَّ على النطاق العاملي. وأكد بعبارته

ومن ضـــــمن جهود  لالتفاقية وترمجة االتفاقية إىل أفعال ملموســـــة من أجل منع ومكافحة الفســـــاد.
ــوائي إلقرارات الذمة دولة بوليفيا املتعددة القوميااإلصــالح يف  ــتحداث نظام للفحص العش ت، متَّ اس

على مدار الســـنوات الســـت األخرية جرت فحوص للتحقق من صـــحة إقرارات الذمة املالية واملالية. 
 البالغالذمة املالية ومن بني إقرارات  .موظفا عموميا من املوظفني السابقني واحلاليني ٥٣١املقدمة من 

-٢٠١٦، اليت فحصـــت خالل الفترة احلاليني والســـابقني العموميني من املوظفني إقرارًا ٩٠ عددها
من موظفني عموميني إقرارًا  ٦٦ اســــتلزممالحظات أخرى، بينما أيِّ  إقرارًا دومنا ١٨ ُقبل، ٢٠١٧
 ةاإلقرارات الســـتة املتبقي ويفعلى إقراراهتم.  خبصـــوص املالحظات اليت ُأبديت أخرى تربيرات تقدمي
ـــاءاتأهنا تنطوي على دالئل على  نتبيَّ مكتب النائب العام من حمتملة. وهذه ُأحيلت إىل إجرامية  إس

ه املناظر قضــائيًّا. وبناًء على نتائج الفحوص، نوَّ ة مرتكبيهاورمبا مالحقبشــأهنا أجل مواصــلة التحقيق 
د على احلاجة إىل وشــدبإضــافة خاصــية الفحوص العشــوائية.  عزيز نظم إقرارات الذمة املاليةتبأمهية 

بني السلطات اجلمركية وسجالت املمتلكات والشركات وسلطات اهلجرة  بكفاءةتبادل املعلومات 
إجراء عمليات حتقق جمدية وسريعة من صحة إقرارات الذمة املالية. وغريها من األجهزة، لكي يتسىن 

من أجل مراجعتها اختريت ذمة إقرارات ال نَّه يف هذا الشـــأن، أوضـــح املناظر أجِّا على ســـؤال ُودًّور
  املعلومات املتلقاة. من ذلك  وغري ،تباينات غريبة يف اإلقراراتشكاوى وإىل وجود  استنادًا
ما يســمى وحتدَّث املناظر من ســري النكا عن احتياجات بلده من املســاعدة التقنية بشــأن   -٤٣

ري من املوظفني العموميني ثأنَّ الك"ميثاق املواطن" وقد جاء هذا امليثاق نتيجة إلدراك حكومة بلده 
ال يفهمون حق الفهم ماهية دورهم بصـــــفتهم موظفني حكوميني. ولتدارك ذلك، بات لزامًا على 

لكل خطوة من كل مؤســــســــة من املؤســــســــات العمومية أن تعرض توضــــيحات للجمهور العام 
هذا الشـــكل من  نَّوقال إخطوات اإلجراءات املطلوبة للحصـــول على خدمات املؤســـســـة املعنية. 

حتقيق الشفافية يف العمل من شأنه أن يساعد على إعالم كل موظف عمومي عمَّا هو املطلوب منه 
مع احلرص يف الوقت نفســــــه على منع الفســــــاد. واخلطوة التالية هي التوســــــع يف توفري اخلدمات 

 العموميني باالتصــــال احلاســــويب املباشــــر، وذلك باحلد من مقدار االتصــــال املباشــــر بني املوظفني
ل على أنَّ ســــــري النكا تعوِّاملناظر  وأبر واملواطنني ومن مث التقليل من فرص ممارســــــة الفســــــاد.

أجل التنفيذ التام لتلك املبادرات. وقد تصــدَّى البلد مســاعدات تقنية وخربات فنية من اخلارج من 
شريعية، ولكنَّ  تدريب املوظفني العموميني  من الضروريمبفرده لعدد من التحديات املؤسسية والت

تاح ية  حىت ُت فاد ب. ولتنفيذ الكاملاإمكان ناء القدرات والتدريب  أنَّأ ــــــري النكا حتتاج إىل ب س
تزويد موظفيها العموميني باخلربات التقنية واملعارف الالزمة  بغيةدة املمارسات اجليِّ واالستفادة من

تلك بلده بشأن  ناظر املجتمع الدويل إىل تلبية طلباتمن أجل تنفيذ التدابري اجلديدة عمليًّا. ودعا امل
  املساعدة على حنو إجيايب.

وقدَّم املناظر من نيوزيلندا بعض املالحظات العامة على متطلبات الفصــلني الثاين واخلامس   -٤٤
مؤخرًا  تجربة بلدهل على احلضــور وعرض املناظر وما قد تنطوي عليه من منظور املســاعدة التقنية.

ــتعراض قطري خالل الدورة الثانية. وأكدبوصــفها دولة طرفًا  ــتعِرضــة يف إطار عملية اس على  مس
ومنصـــفة ولتوضـــيح كيف ميكن القيام بذلك  املســـاعدة التقنية حمددة ومســـتدامةوجوب أن تكون 
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ــــــاعدة التقنيةعلى حنو جمٍد، ناقش املناظر مثالني على  طقة املحيط لبلدان يف من تقدمي نيوزيلندا املس
برابطة املؤســـــســـــات العليا ملراجعة احلســـــابات يف منطقة املحيط وكان املثال األول يتعلق  اهلادئ

اهلادئ وأولويتها االســتراتيجية الرابعة من أجل تعزيز القدرات التنظيمية للمؤســســات األعضــاء يف 
ــــــاعدة التقنية املقدمة من . وكان املثال الثاين يتعلق باملالرابطة وكذلك القدرات املهنية ملوظفيها س

تعزيز القضــــاء يف منطقة املحيط اهلادئ، اليت ترمي إىل بناء جمتمعات تنعم نيوزيلندا لصــــاحل مبادرة 
دولة من الدول اجلزرية يف منطقة  ١٤من خالل دعم املحاكم يف اإلنصــــــاف بقســــــط أوفر من 

ز بالعدالة والكفاءة والتجاوب. املحيط اهلادئ من أجل النظم القضــائية األيســر وصــوًال إليها وتتمي
ني أعطت نتائج املساعدة التقنية املقدمة يف هذين املثالأنَّ واختتم املناظر عرضه اإليضاحي بالتنويه ب

  .ادًّإجيابية واعدة ج
وعرض املناظر من الربازيل ورقة اجتماع قدمتها حكومته عن املســاعدة التقنية املقدمة من   -٤٥

). CAC/COSP/IRG/2018/CRP.12مبكافحة الفســاد التابع ملجموعة العشــرين (الفريق العامل املعين 
وقال إنَّ الفريق العامل قد مجع مدخالت من مجيع بلدانه األعضـــاء العشـــرين بشـــأن املمارســـات 
اجليدة اليت ميكن التشــارك هبا مع البلدان األخرى خبصــوص تنفيذ مواد الفصــلني الثالث والرابع من 

للبلدان العشرين يف الفريق أن ن الورقة بني خمتلف أنواع املساعدة التقنية اليت ميكن وتقاراالتفاقية. 
الربازيل،  نَّأفاد بأو اســـتعراضـــات الدورة األوىل.يف اليت ُأعدَّت توفرها لتلبية االحتياجات املطلوبة 

ـــــتخدمت البيانات ـــــة الفريق العامل، قد اس عن  اليت أعدَّها املكتب بوصـــــفها مشـــــاركة يف رئاس
ية  عدة التقن بة من املســـــــا ياجات املطلو جل االحت عددمن أ من  حتديد املجاالت اليت تتيح أكرب 

تقدمي املساعدة التقنية. وأوضح املناظر كيف ُتقارن املساعدات التقنية اليت ميكن تقدميها احتماالت 
لفريق العامل بلدان ا وعالوة على ذلك، أوضـــــح املناظر أنَّباالحتياجات املطلوبة من املســـــاعدة. 

على أن تنشـــر إجاباهتا الفردية على االســـتبيان املتعلق باملســـاعدة املعين مبكافحة الفســـاد قد اتفقت 
ُنشــــــرت تلك املعلومات يف  البلدان قد اتفقت على ذلك، فقد نَّإ ث. وحيالتقنية على اإلنترنت

وأعرب  القطرية يف موقعه.املوقع الشبكي للمكتب يف القسم اخلاص باالتفاقية، يف إطار املوجزات 
عن أمله يف أنَّ هذه املعلومات ميكن أن تســــاعد يف توجيه طلبات املســــاعدة التقنية إىل الدول اليت 

الربازيلي االســتبيان تقنية الالزمة. وأثناء املناقشــة اســتخدم أحد أفراد األمانة الخلربات اميكنها توفري 
  .ى اإلنترنتأنواع املعلومات اليت أتيحت عل لتوضيح ما هي

أعقب ذلك، أكد عدة متكلمني على أنَّ املســـاعدة التقنية تشـــكِّل جزءا وأثناء النقاش الذي   -٤٦
ال يتجزأ من االتفاقية، وهي مسة تتفرد هبا هذه االتفاقية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

ــــيًّا يف آليةكِّنية تشــــعرب الوطنية. كما أكد عدة متكلمني على أنَّ املســــاعدة التق ــــاس  ل عنصــــرًا أس
كلٌّ من مكتب القيمة اهلامة للجهود اليت يبذهلا  اســـتعراض التنفيذ، وشـــددوا، يف هذا الصـــدد، على

شار أحد املتكلمني إىل شأن. وأ ضرورة النظر بعني االعتبار إىل  املخدِّرات واجلرمية والدول يف هذا ال
ذلك القيود والصــــــعوبات اليت تواجهه، بغية حتديد التدابري دور ومهام الفريق وفحص عمله، مبا يف 

سبة لتلبية االحتياجات ساعدة  املنا ضات. واعُتربت إتاحة امل ستبانة يف االستعرا ساعدة التقنية امل من امل
  التقنية شرطا مسبقا للعديد من الدول لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراضات القطرية.
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ية اليت تنفذها بلداهنم، يف حني بيَّن وأشـــــــار بعض املتكلم  -٤٧ ني إىل برامج املســـــــاعدة التقن
حكومة متكلمون آخرون احتياجات بلداهنم من املســــاعدة التقنية. وأشــــار أحد املتكلمني إىل أنَّ 

نائية علىمن قبُل  عملتبلده قد  من أجل ســـــــد تلك الفجوة يف االحتياجات.  إبرام ترتيبات ث
ية اليت يقدمها مكتب املخدِّرات واجلرمية يف خمتلف ورحَّب متكلمون آخرون با ملســـــــاعدة التقن

  يف ذلك بناء القدرات.  املجاالت، مبا
يف االتفاقية قد يكون من تبعتها أن  بعض املتكلمني أنَّ االشتراطات املنصوص عليهاوذكر   -٤٨

ول األطراف جتعل التوصـــــيات اليت يقدمها اخلرباء احلكوميون املســـــتعِرضـــــون تتجاوز قدرات الد
ضة ستعَر سبة إىل .امل جلوء بلٍد  أنَّ متكلٍموفقًا لرأي و الدول النامية. وهذه هي احلالة خصوصًا بالن

لدى تلك أن يكون  شــــى مع االتفاقية ال يضــــمن تلقائياما إىل إنشــــاء مؤســــســــات معينة مبا يتما
املتكلم، على ســــبيل املثال، املؤســــســــات القدرة التقنية على تنفيذ الوالية املناطة هبا. وذكر ذلك 
بات جه صــــــعو قدًا توا لدفع ن مد على ا قة  كيف أنَّ املجتمعات اليت تعت يذ األحكام املتعل يف تنف

باســـترداد املوجودات ومكافحة غســـل األموال من االتفاقية. وأوضـــح متكلم آخر كيف أنَّ تنفيذ 
رب املصاحل وإقرارات الذمة املالية وتدابري عدد من التدابري الوقائية املعيَّنة، ومنها مثًال ما يتعلق بتضا

زاهة القضـــــائية والشـــــفافية، ما كان ليتحقق لوال املســـــاعدة التقنية اليت تلقاها بلده. وُذكر أنَّ الن
  املساعدة التقنية تتيح التنفيذ الفعال لالتفاقية وتكفل استمرار تطور اآللية.

قه يف الرأي مع ا  -٤٩ فا ية وأعرب أمني املؤمتر عن ات لذين شـــــــددوا على أمه ملتكلمني الكثر ا
املســـاعدة التقنية. وأشـــار إىل األحكام املحددة املتعلقة باملســـاعدة التقنية اليت تنص االتفاقية عليها. 
وذكَّر الفريق بأنَّ املســاعدة التقنية باتت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بآلية اســتعراض التنفيذ، عقب القرار 

ــــــتخدام اآللية ألغراض عدة ومنها حتديد االحتياجات من الذي اختذه مؤمتر الدول  األطراف باس
اجلهة الوحيدة اليت تقدم هو مكتب املخدِّرات واجلرمية ليس  أنَّ املساعدة التقنية. وأكد جمددًا أيضًا

أشـــار إىل العروض اإليضـــاحية واملداخالت املقدَّمة، واملســـاعدة التقنية يف جمال مكافحة الفســـاد. 
  أمهية املساعدة الثنائية وأمهية العمل الذي تضطلع به اجلهات األخرى املقدِّمة للمساعدة.أكد على ف

ــــــتبانة احنو اجلهود  توجيهعلى أنَّ من املهم بصــــــفة خاصــــــة  أكَّد األمني مرة أخرىو  -٥٠ س
باجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية يف إطار واعترف خصـــوصـــًا  االحتياجات من املســـاعدة التقنية،

ـــــتثمارات متثِّلواليت  اآللية، ـــــب اس ـــــتثمارات يًّاتفوق بكثري تناس . ويف هذا البلدان املتقدمة النمو اس
تلك  تتسببحىت ال املساعدة التقنية  لطلبات احلصول علىاالستجابة  ضرورةدًا أكَّد جمدَّ الصدد،

ساعدة التقنية اليت . كما أكد أنَّ االحتياجات مالبلدان الناميةتوقُّعات  االستثمارات يف إحباط ن امل
تنفيذ  تســـتبان من خالل اآللية ُتربط بنقاط مرجعية وأنَّ باإلمكان حتقيق نتائج ملموســـة من خالل

مجيع أصحاب املصلحة  منتدى لتنسيق جهوديعترب الفريق  بأنَّاألمني  وأفاداالتفاقية تنفيذًا كامًال. 
أشــار  كذلكو. تبادل املعلوماتالتنســيق ومن الالزم بذل مزيد من اجلهود لتحســني أنَّ املعنيني، و

املخدِّرات أنَّ مكتب  وبيَّناألمني إىل اإلصــــــالحات اليت يضــــــطلع هبا األمني العام لألمم املتحدة، 
املواضيع اليت ال تزال تناقش داخل الفريق سوف جتد طريقها  أنَّ سيبذل جهودا للتأكد منواجلرمية 

  .الدعم اإلمنائي الذي سينبثق عن تلك اإلصالحات بنيةإىل 
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    املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية  -سادسًا 
ــــــفويًّا عن املوارد املتاحة من خارج امليزانية والنفقات املتكبَّدة من   -٥١ قدَّمت األمانة حتديثًا ش

ـــــتعراض  ـــــيري عمل الدورتني األوىل والثانية آللية اس ، ٢٠١٨متوز/يوليه  ٣١التنفيذ، حىت أجل تس
وكذلك عن النفقات املتوقعة إلمتام الدورة األوىل، وعن النفقات املتوقعة لتســــــيري العمل خالل 

  السنوات األربع األوىل من دورة االستعراض الثانية.
ـــتعراض التنفيذ بأنَّ وقد أوضـــحت األمانة   -٥٢ موارد امليزانية العادية والنفقات املتعلقة بآلية اس

، ســوف تدرج يف التحديث القادم بشــأن املســائل املالية واملتعلقة ٢٠١٩-٢٠١٨يف فترة الســنتني 
بامليزانية لفريق اســـتعراض التنفيذ يف دورته التاســـعة املســـتأنفة الثانية. وأكدت األمانة على أنه، مع 

أقصى  إطار امليزانية العادية، وضع حدٌّمعية العامة بإنشاء ثالث وظائف إضافية يف صدور قرار اجل
  لتكاليف امليزانية العادية وال ميكن زيادهتا أكثر من ذلك.

دة من أجل اآللية، بَّلنفقات من خارج امليزانية املتكاجمموع أنَّ وأعلمت األمانة الفريق ب  -٥٣
االســــــتعراض دوالر أمريكي من أجل دعم دورة  ٩ ٦٩٥ ٦٠٠بلغ ، ٢٠١٨وليه يمتوز/ ٣١حىت 

   .دوالرات أمريكية من أجل دعم الدورة الثانية ٢ ٥٩٤ ٥٠٥األوىل و
وبعد أن أعربت األمانة عن تقديرها للتربعات واملســــــامهات العينية املقدمة دعما لآللية،   -٥٤

  دوالر أمريكي. ١٤ ٩٣٥ ٦٠٠جمموع هذه التربعات واملسامهات بلغ حىت اآلن أنَّ الفريق بأعلمت 
شارت إىل  -٥٥ سترعت األمانة انتباه الفريق إىل الفجوة يف التمويل من خارج امليزانية، فأ  أنَّ  وا

التربعات املتلقاة حىت اآلن قد غطت متامًا االحتياجات املقدَّرة من املوارد من خارج امليزانية البالغة 
رة األوىل، مبا يف ذلك النفقات املتوقعة. كما دوالر أمريكي من أجل إمتام الدو ١٠ ١١٩ ٣٠٠

دوالر  ٤ ٠١٠ ٩٠٠االحتياجات املقدَّرة من املوارد من خارج امليزانية البالغة  أنَّ ذكرت األمانة
أمريكي للســــنتني األوليني من الدورة الثانية قد ُغطِّيت متاما. وفيما يتعلق باالحتياجات املقدَّرة من 

دوالر أمريكي للســــنتني الثالثة والرابعة من الدورة  ٣ ٤٥٤ ٠٠٠ية البالغة املوارد من خارج امليزان
  دوالر أمريكي. ٢ ٦٤٨ ٦٠٠الفجوة يف التمويل بلغت  أنَّ الثانية، أشارت األمانة إىل

املوارد والنفقات اخلاصـــة بتســـيري ويف معرض اإلشـــارة إىل املذكِّرة اليت أعدَّهتا األمانة عن   -٥٦
ستعراض  )، اليت ُقدِّمت إىل الفريق يف دورته التاسعة، CAC/COSP/IRG/2018/4التنفيذ (عمل آلية ا

ذكرت األمانة أهنا قد اســتعرضــت من قبُل االحتياجات املتوقعة من املوارد للســنوات األربع األوىل 
ختفيضـــًا كبريًا وأنَّ التقديرات املخفضـــة ُأعدَّت بناًء على من دورة االســـتعراض الثانية وخفضـــتها 

افتراض أنَّ العمل ســـيســـتمر بتدابري االقتصـــاد يف التكلفة. وقال ممثل األمانة يف ختام كلمته إنَّ من 
  األمهية القصوى أن يواصل الفريق جهوده الرامية إىل ضمان التمويل الكايف للدورة الثانية بأكملها.

ة متكلمني عن تقديرهم لألمانة إلعدادها تقارير مالية منتظمة تســـهم يف تعزيز وأعرب عد  -٥٧
  شفافية اآللية.

احلاجة إىل ضــمان وتأثريها اإلجيايب وعلى  على أمهية آلية االســتعراضوأكَّد عدة متكلمني   -٥٨
أســاســي من أجل النجاح يف إمتام الدورة الثانية وتوفري التمويل املســتدام هلا، وبيَّنوا أنَّ ذلك شــرط 

مت دعمًا ماليًّا إىل اآللية يف املاضـــي دَّوَذكَّروا بأنَّ بلداهنم ق التســـيري الســـلس والفعال لعمل اآللية.
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لية آوأعلنوا أهنم ســــوف يواصــــلون تقدمي التربعات إىل  وما زالت تفعل ذلك يف الوقت احلاضــــر.
ضمان  ذلك أنَّذلك أيضًا.  االستعراض مع تشجيعهم بقوة الدول األطراف األخرى على أن تفعل

  ذلك لفعالية االتفاقية.كلآللية بكليتها، و جدًّا لدورة االستعراض الثانية هاممقومات االستمرار 
وأعرب بعض املتكلمني عن تأييدهم لنموذج التمويل املختلط الراهن، حيث متوَّل أجزاء   -٥٩

العادية لألمم املتحدة وُتموَّل أجزاء أخرى من من الدعم املقدم لآللية ولتســــــيري عملها من امليزانية 
  واإلطار املرجعي لآللية. ٣/١التربعات، مبا يتماشى مع قرار املؤمتر 

تكاليف  ختفيضوأعرب عدة متكلمني عن تقديرهم للجهود اليت تبذهلا األمانة من أجل   -٦٠
ملتكلمون حصــر عدد اللغات ا اقترح ،اإلضــافية للتوفري يف التكاليف ومن التدابرياالســتعراض. آلية 

يف لغتني؛ وحصــر املعلومات املقدمة يف  ، على أســاس طوعي،املســتخدمة يف عمليات االســتعراض
ــــــي مع اجتناب االزدواجية؛  ــــــاس وقيام الدول األطراف قوائم التقييم الذايت املرجعية يف ما هو أس

ر متكلمون إىل أنَّ هذه تكاليف ترمجة وثائق العمل على حنو مباشـــــر. وأشـــــا املشـــــمولة بتحمُّلها
ضرتؤثر على حنو  التدابري الطوعية لوفر التكلفة ينبغي أالَّ ضات القطرية أو يقجب ي ض وِّودة االستعرا

  مبدأ تعددية اللغات.
ــــــتحقاقات املتعلقة باالجتماعات اليت تعقدها اهليئات   -٦١ واقترح أحد البلدان تقليص االس

األطراف إىل النظر يف القيمة املتوخاة من عقد دورة مســـــتأنفة الفرعية التابعة للمؤمتر، ودعا الدول 
ستعراض للجدول الزمين وثانية، مشريًا إىل أنه قد ال تكون هناك حاجة هلا.  رحَّب األمني بإجراء ا

إىل أنَّ املؤمتر  يف هذا الســــــياق أشــــــارو لالجتماعات اجلاري إعداده من أجل دورة املؤمتر املقبلة،
ــــــار كذلك إىل أنَّ أيَّ ــــــألة. وأش ــــــأن هذه املس تقليص  وحده هو الذي ميكن أن يتخذ قرارًا بش

لالســـتحقاقات املتعلقة باجتماعات اهليئات الفرعية لن يؤدي إىل وفورات ميكن إعادة ختصـــيصـــها 
مدة دورة الفريق التاســعة  األمانة تنظر يف تقصــري أنَّ للمؤمتر وهيئاته الفرعية أو لدعم اآللية. وذكر

  املستأنفة الثانية وجدول أعماهلا، دون املساس بوظائف الفريق وأعماله.
وعبَّر األمني عن امتنانه اللتزام الدول جتاه آلية اســـتعراض التنفيذ وملا تقدمه من دعم لتســـيري   -٦٢

ة تواصـــل النظر يف تدابري وفر عملها، مبا يشـــمل تقدمي التربعات املالية والعينية. وأشـــار إىل أنَّ األمان
التكلفة وتنفيذها، مع االلتزام التام مببدأ تعددية اللغات وضــمان مواصــلة القيام باســتعراضــات معمقة 

 ورفيعة اجلودة.
    

    مسائل أخرى  -سابعًا  
ماعات   -٦٣ عداد اجلدول الزمين الجت ند، ذكر أحد املتكلمني، موضــــــوع إ هذا الب طار  يف إ

جمموعة التوصــيات غري امللزمة واالســتنتاجات،  مشــروع ، وأشــار إىلالتابعة للمؤمتر اهليئات الفرعية
اليت تســـتند إىل الدروس املســـتفادة بشـــأن تنفيذ الفصـــلني الثالث والرابع من االتفاقية خالل دورة 

ــــــتعراض األوىل (الوثيقة  بشـــــــأن إدارة  ) واملبادئ التوجيهية غري امللِزمةCAC/COSP/2017/5االس
)، اللتني نظر فيهما CAC/COSP/WG.2/2018/3املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصادرة (الوثيقة 

تكلم توضــــيحات بشــــأن جدول الفريق خالل دورته العادية املعقودة يف حزيران/يونيه. والتمس امل
األعمال للدورة التاســــعة املســــتأنفة الثانية ومواعيدها. وأوضــــح األمني، يف معرض الرد على هذا 
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االستفسار، أنَّ الدورة التاسعة املستأنفة الثانية، اليت جتري املناقشة حاليًّا بشأن مدهتا، كان قد تقرَّر 
ــــــبوع املوافق  ، وذلك ألهنا دورة ٢٠١٨تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ١٢مؤقَّتًا موعد عقدها يف األس

  مستأنفة، فجدول أعماهلا لن يتغري.
 ٢٠١٨أيلول/ســـبتمرب  ٥وقد ُعقدت جلســـة إحاطة إعالمية للمنظمات غري احلكومية يف   -٦٤

الصـــــادر عن املؤمتر. وســـــوف ُيتاح للمؤمتر  ٤/٦على هامش اجتماع الفريق، متاشـــــيًا مع القرار 
  ). (CAC/COSP/IRG/2018/CRP.11ة اإلعالمية يف ورقة غرفة اجتماع ملخص عن جلسة اإلحاط

   
    اعتماد التقرير  -ثامنًا  

تقريره عن أعمال دورته التاســعة اعتمد فريق اســتعراض التنفيذ ، ٢٠١٨أيلول/ســبتمرب  ٤ يف  -٦٥
فة األوىل ( تأن ثائق املســــــ  CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.9و CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.8الو

  .شفويًّا ، بصيغته املعدَّلة)CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.11و CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.10و
  


