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  تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية املستأنفة،     

      ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٧املعقودة يف فيينا من 
    مقدِّمة  -أوال  

 ٢مـايو إىل    / أيار ٣٠ استعراض التنفيذ يف دورته الثانية، املعقودة يف فيينا من           ر فريقُ قرَّ  -١
  . مستأنفة مّدهتا ثالثة أيام ملواصلة مداوالته، عقد دورة ثانية٢٠١١يونيه /حزيران

    
      تنظيم الدورة  -ثانيا  
    افتتاح الدورة  - ألف  

 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٧ املستأنفة يف فيينا من  الثانيةَُه دورَتقد الفريُقَع  -٢

). ةالواليـات املتحـدة األمريكيـ     (الثانية املستأنفة جـون برانـدولينو       الفريق   وترأَّس دورةَ   -٣
 ٢مـايو إىل    / أيـار  ٣٠ األّول مـن دورتـه الثانيـة مـن            قد عقـد اجلـزءَ      أنَّ الفريقَ  واستذكر الرئيسُ 

 الثانيـة مـن االستعراضـات بـسحب القرعـة الختيـار        وأنـه قـد بـدأ الـسنةَ        ٢٠١١يونيـه   /حزيران
. الــدول األطــراف املــستعرِضة فيمــا يتعلّــق بالبلــدان الــيت ســيجري استعراضــها يف الــسنة الثانيــة 

والحـــظ الـــرئيس أنَّ جـــدول األعمـــال املؤقّـــت وتنظـــيم األعمـــال املقتـــرح يـــردان يف الوثيقـــة 
CAC/COSP/IRG/2011/1/Add.1 .            وكان الفريق قد اعتمد جدول األعمـال املؤقّـت يف دورتـه

  .الثانية وقد أعّدت األمانةُ تنظيَم األعمال املُقترح وفقا للتوجيهات اليت قّدمها الفريق
ــ  -٤ .  شــعبة شــؤون املعاهــدات باملــشاركني يف دورة الفريــق الثانيــة املــستأنفة  ديُرب مــورحَّ

 األعـضاء قـد خطـت خطـوات قويـة وحامسـة يف طريـق التـصديق علـى االتفاقيـة                      وذكر أنَّ الدولَ  
والحظ أنَّ الدروس األوىل اليت ُتستخلَص من عملية االستعراضات القُطريـة تتمثّـل يف              . وتنفيذها
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 ما جرت استبانته مـن معلومـات وممارسـات جيـدة وحتـّديات واحتياجـات مـن                  قيام األمانة جبمع  
ــة  ــساعدة التقني ــة        . امل ــشأن عملي ــا ب ــادل خرباهت ــى مواصــلة تب ــدولَ األطــراف عل ــديُر ال وحــثّ امل

  .االستعراض وجهودها من أجل تنفيذ االتفاقية
    

     جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرار  - باء  
  : استعراض التنفيذ جدول األعمال التايل فريُقأقرَّسبتمرب، / أيلول٧يف   -٥
  :املسائل التنظيمية -١

  ؛ املستأنفةافتتاح الدورة )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٢
  .املساعدة التقنية -٣
  .املالية واملتعلقة بامليزانيةاملسائل   -٤
  .مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية املستأنفة  -٧
    

    احلضور  - جيم  
ــدورةَ   -٦ ــة     حــضر ال ــراف يف االتفاقي ــة األط ــدول التالي ــو ال ــستأنفة ممثِّل ــة امل ــاد :  الثاني االحت

ــترال     ــبانيا، أسـ ــا، إسـ ــتني، األردن، أرمينيـ ــان، األرجنـ ــا، أذربيجـ ــي، إثيوبيـ ــرائيل، الروسـ يا، إسـ
أفغانستان، إكوادور، اإلمارات العربية املتحـدة، إندونيـسيا، أنغـوال، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران                

، إيطاليا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، باكـستان، البحـرين، الربازيـل، الربتغـال،          )اإلسالمية-مجهورية(
ــدي، البوســنة واهل     ــا فاســو، بورون ــنن، بوركين ــسالم، بلجيكــا، ب ــروين دار ال ــدا،  ب رســك، بولن

ليشيت، اجلزائـر،   -، بريو، تايلند، تركيا، توغو، تونس، تيمور      )املتعّددة القوميات -دولة(بوليفيا  
مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية تنـزانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، مجهوريـة كوريـا،            

وب أفريقيــا، الــدامنرك، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، جنــ
روانـــدا، رومانيـــا، زامبيـــا، زمبـــابوي، ســـان تـــومي وبرينـــسيبـي، ســـري النكـــا، الـــسلفادور، 
ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسنغال، الــسويد، سويــسرا، ســرياليون، سيــشيل، شــيلي،     

، )فاريـة البولي-مجهوريـة (بيـساو، فرنـسا، الفلـبني، فنــزويال         -الصني، العـراق، غواتيمـاال، غينيـا      
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فنلندا، فييت نام، قـربص، قطـر، كازاخـستان، الكـامريون، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، كوبـا،                  
كولومبيا، كينيـا، لبنـان، لكـسمربغ، ليختنـشتاين، ليـسوتو، مـايل، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،                   
املغــرب، املكــسيك، مــالوي، ملــديف، موريتانيــا، موريــشيوس، موزامبيــق، ناميبيــا، النــرويج،  

ــة،     النمــسا ــدا، الواليــات املتحــدة األمريكي ــا، نيكــاراغوا، هــاييت، اهلنــد، هولن ، النيجــر، نيجريي
 .اليمن، اليونان

كما ُمثِّل يف الدورة االحتاد األورويب، وهو منظمة تكامل اقتـصادي إقليميـة طـرف يف              -٧
  .االتفاقية

 رة الثانيـة، الـدولُ    ر يف دورتـه األوىل املـستأنفة أن ُتـدعى، يف الـدو             قد قرَّ  وكان الفريقُ   -٨
اقـب إىل حـضور مداوالتـه الـيت تتنـاول بنـدي جـدول األعمـال         اليت هلا صفة مر  املوقِّعة والدول   

 ٢ و١بــشأن املــساعدة التقنيــة وبــشأن املــسائل املاليــة واملتعلقــة بامليزانيــة، املزمــع عقــدها يــومي 
الثانيـة علـى    ول مـن دورتـه       يف ختام اجلزء األ    اّتفق الفريقُ و. ، على التوايل  ٢٠١١يونيه  /حزيران

 صــفة مراقــب حلــضور الــدورة الثانيــة  الــيت هلــا إىل الــدول املوقِّعــة والــدول أن ُتوجَّــه الــدعواُت
فة على حنو ما جـرى فيمـا يتعلّـق بـاجلزء األول مـن الـدورة الثانيـة، وذلـك ريثمـا يتخـذ                  املستأَن

  .مؤمتر الدول األطراف قراراً بشأن مشاركة املراقبني
ــدولُ وُمثِّ  -٩ ــراقبني ال ــة  لــت مب ــى االتفاقي ــة عل ــة املوقِّع ــشيكية،  :  التالي ــة الت ــا، اجلمهوري أملاني

  .اململكة العربية السعودية، اليابان
 .وُمثِّلت أيضا ُعمان، وهي دولة هلا صفة مراقب  -١٠

  .كما ُمثِّلت مبراقب فلسطني، وهي كيان لديه بعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدة  -١١
املنظمـات  ر يف دورته األوىل املـستأنفة أن ُتـدعى، يف دورتـه الثانيـة،           قد قرَّ  فريُقوكان ال   -١٢

ــة، و  ــة الدولي ــة،   احلكومي ــة العام ــاتوحــدات األمان ــا،    وهيئ ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه  األم
ومعاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، والوكــاالت املتخصــصة،     

حلـضور املـداوالت الـيت تتنـاول بنـد جـدول األعمـال              ت منظومـة األمـم املتحـدة        وسائر مؤسسا 
يونيــه / حزيــران٢ وصــباح يــوم يونيــه/ حزيــران١بــشأن املــساعدة التقنيــة، املزمــع عقــدها يــوم  

 إىل  الثانيـة، علـى أن ُتوجَّـه الـدعواتُ        ، يف ختـام اجلـزء األول مـن دورتـه            فق الفريـقُ  اتَّو. ٢٠١١
الدورة الثانية املستأنفة على حنو ما جرى فيما يتعلّـق بـاجلزء األّول مـن               تلك املنظمات حلضور    

  .الدورة الثانية، وذلك ريثما يتخذ مؤمتر الدول األطراف قراراً بشأن مشاركة املراقبني
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 األمانـة العامـة وبـرامج األمـم املتحـدة ومعاهـد شـبكة برنـامج                 وُمثِّلت مبـراقبني وحـداتُ      -١٣
مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة، جلنـة األمـم            : رمية والعدالة اجلنائيـة التاليـة     األمم املتحدة ملنع اجل   

 .املتحدة للقانون التجاري الدويل، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

ــراقبني املنظمــاتُ   -١٤ ــة وُمثِّلــت مب ــة التالي ــة الدولي ــة  :  احلكومي ــشارية القانوني املنظمــة االست
 .ية، األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية األفريق-اآلسيوية 

 فرسان مالطة العسكرية املستقلّة، وهي كيان لديه مكتب مراقب دائـم            وُمثِّلت منظمةُ   -١٥
  .يف املقر

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -ثالثا  

ركني يف الدورة املستأنفة والحظ مـع التقـدير أنَّ العديـد مـن               املؤمتر باملشا  رّحب أمنيُ   -١٦
الوفود قد ضمَّت جهات االتصال من الـدول املُـستعَرضة واخلـرباء احلكـوميني مـن الـدول الـيت                    

ــة      ــتعراض احلالي ــن دورة االس ــة م ــسنتني األوىل والثاني ــضطلع باالستعراضــات يف ال ــرب. ت  وأع
التــزامهم وعملــهم اجلــاد يف عمليــة االســتعراض، الــيت  عــن امتنانــه ملــشاركتهم النــشطة واألمـنيُ 

 أيضا بالـدول األطـراف اجلديـدة الـيت صـدَّقت علـى               األمنيُ ورحَّب. بدأت نتائجها يف الظهور   
  . طرفا١٥٤االتفاقية أو انضمَّت إليها، حيث بلغ اجملموع 

 ورد يف إىل مــا  معلومــات ُمحّدثــة إضــافةوفيمــا يتعلّــق باملــسائل اإلجرائيــة، قــدَّم األمــنيُ   -١٧
الدروس املستخلـصة مـن الـسنة األوىل لـدورة     : االستعراضات القُطرية"مذكّرة من األمانة بعنوان  

، وعــــرض ورقـــة غرفــــة اجتماعـــات تقــــّدم   (CAC/COSP/IRG/2011/2)" االســـتعراض احلاليـــة  
األوىل معلومات ُمحّدثة عن متوسط املّدة الالزمة لالستعراضات القُطريـة الـيت أُجريـت يف الـسنة                 

وحـــثّ األمـــُني مجيـــَع . (CAC/COSP/IRG/2011/CRP.3/Rev.1)مـــن دورة االســـتعراض احلاليـــة 
  .ذا الشرطهلمتثال االالدول األطراف اليت مل تقدِّم بعد قوائم باخلرباء احلكوميني على 

وفيمــا يتعلــق مبــا أُحــرز مــن تقــدُّم يف االستعراضــات خــالل الــسنة األوىل، قــدَّمت            -١٨
أبريـل  /ا ُمستعَرضة ردودا كاملة على قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة حـىت نيـسان                دولة طرف  ٢٤

 املـستعرِضة نتـائج استعراضـاهتا املكتبيـة         ٤٩ دولة من الدول األطراف الــ      ٤٤وقدَّمت  . ٢٠١١
ــائج يف  ١٥إىل األمانــة لكــي حتيلــها إىل الــدول األطــراف املُــستعَرضة؛ وقُــدِّمت     مــن تلــك النت

 زيـارة  ٢٠وأُجريـت  . الواحـد املرتـأى يف املبـادئ التوجيهيـة كحـد أقـصى            غضون أجل الشهر    
.  مــشترك واحــد يف فيينــا ومــن املزمــع إجــراء زيــارتني قطــريتني أخــريني قــد اجتمــاٌعقُطريــة وُع
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ــة ومــن املتوقَّــع إكمــال    ٤ووضــعت  ــة يف صــيغتها النهائي  خالصــة أخــرى ١٢ خالصــات وافي
  .ةحبلول موعد انعقاد دورة املؤمتر الرابع

ع األمُني الفريـَق علـى      طلَوفيما يتعلّق باآلجال الزمنية لالستعراضات يف السنة األوىل، أَ          -١٩
املدة الزمنية اليت استغرقها يف املتوسط إكمـال خمتلـف خطـوات عمليـة االسـتعراض قبـل وضـع                    

وفيمــا خيــص الــسنة الثانيــة مــن     . التقــارير القُطريــة واخلالصــات الوافيــة يف صــيغتها النهائيــة     
 إحصاءات عن عدد البلدان الـيت عيَّنـت خـرباء حكـوميني وجهـات                األمنيُ االستعراضات، قَدَّم 

 وشدَّد على أنـه يف عـّدة حـاالت مل تـرد ترشـيحات بعـد،                 ٤١اتصال خاصة باالستعراضات الـ   
 الفريـَق مبعلومـات ُمحدَّثـة عـن          األمـنيُ  كمـا زوَّد  . مما يـؤّدي إىل تـأخُّر بـدء عمليـة االسـتعراض           

  .ات التدريبية للخرباء احلكوميني املشاركني يف السنة الثانية من دورة االستعراض احلاليةالدور
 CAC/COSP/IRG/2011/CRP.5 ( عـن التنفيـذ  نْي املواضيعيَّنْيتقريَرال أنَّ   وأوضح األمنيُ   -٢٠
مــصّنفان حبــسب املوضــوع وأهنمــا يتــضّمنان أمثلــة علــى املمارســات اجليــدة حــسبما  ) CRP.6و

وسـوف ُيقـدَّم التقريـران إىل املـؤمتر يف دورتـه الرابعـة جبميـع        .  االستعراضات القُطرية  لوحظ يف 
ن، رغم العيِّنـات احملـدودة نـسبيا مـن االستعراضـات          ْيوالحظ األمني أنَّ التقريرَ   . اللغات الرمسية 

ت املنبثقـة   القُطرية، ُيربزان أمناطا وفوارق طفيفة يف التنفيذ جديرة بـالنظر الـدقيق، وأنَّ املعلومـا              
  .من عمليات االستعراضات القُطرية تتيح أساسا سليما للعمل التحليلي

ــشاركون عــن     -٢١ ــم امل ــسبوها  وتكلّ ــيت اكت ــن   التجــارب ال ــة م ــسنتني األوىل والثاني ــن ال  م
االستعراضــات والحظــوا أنَّ آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد قــد  

وأكّــدوا التــزامهم بآليــة االســتعراض واعتربوهــا ركنــا  . موســة ومفيــدةأمثــرت بالفعــل نتــائج مل
وشـّددوا علـى أنَّ االلتـزام القـوي بآليـة االسـتعراض ُيعـدُّ جـزءا مـن                   . أساسيا يف تنفيذ االتفاقية   

التزام الدول األطراف باالتفاقية وأنَّ آليـة االسـتعراض قـد عـزَّزت مكانـة االتفاقيـة بقـدر كـبري                
  .بلدان يف جهودها الرامية إىل تنفيذهاووفَّرت الدعم لل

مني إىل الوثائق الـيت قدَّمتـها األمانـة بـشأن الـدروس املستخلـصة                من املتكلِّ  وأشار عددٌ   -٢٢
والحظـوا بقلـق عـدم التـزام معظـم االستعراضـات          . من السنة األوىل لدورة االسـتعراض األوىل      

ادئ التوجيهيـة للخـرباء احلكـوميني ولألمانـة         القُطرية باجلداول الزمنية اإلرشادية احملـّددة يف املبـ        
وحــثّ املتكلّمــون الــدولَ األطــراف علــى مــضاعفة      . بــشأن إجــراء االستعراضــات القطريــة   

كمــا اعُتــرب . لجــداول الزمنيــة اخلاصــة باالستعراضــات القُطريــة لمتثــال االجهودهــا الراميــة إىل 
الفـصلني الثالـث والرابـع يف       ذلك أمراً هاماً من أجل ضـمان إجنـاز مجيـع االستعراضـات بـشأن                

ويف هـذا الـصدد، ُحثَّـت الـدولُ الـيت مل تـِف بعـد بالتزاماهتـا            . غضون دورة االستعراض احلاليـة    
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األساسية مبوجب آلية االستعراض، وحتديداً االلتـزام بتقـدمي قوائمهـا بأمسـاء اخلـرباء احلكـوميني                 
 .بتلك االلتزاماتوتعيني جهات االتصال لديها يف الوقت املناسب، على الوفاء 

 ووســائل إجــراء االستعراضــات القُطريــة املقبلــة ضــمن إطــار   ونــاقش املتكلّمــون ســبلَ  -٢٣
وُشـدِّد خصوصاً على أنَّ سحب القرعـة بالنـسبة للـدول األطـراف             . اجلداول الزمنية اإلرشادية  

املــستعَرضة جيــرى للــسنوات األربــع كلّهــا بغــرض إعطــاء الفرصــة للــدول األطــراف للتخطــيط  
ــذايت      . مقــدَّماً ــيم ال ــرا يف اســتكمال قائمــة التقي ــشروع مبكّ ــدولَ علــى ال وشــجَّع املتكلمــون ال
وُحثَّ اخلرباء احلكوميون علـى االلتـزام باجلـداول الزمنيـة املتفـق عليهـا لـدى التعليـق                   . املرجعية

 مـا  وُدعـي إىل مواصـلة تزويـد األمانـة بكـل الـدعم املمكـن، مبـا يف ذلـك               . على الوثائق املقدَّمـة   
 مـن املـتكلّمني بأمهيـة قنـوات االتـصال الرمسيـة وأكّـدوا عليهـا         وأقرَّ عـددٌ . يتعلّق بترمجة الوثائق  

جمــّددا، ولكنــهم شــدَّدوا علــى أنَّ مــن شــأن االتــصال املباشــر بــني جهــات االتــصال واخلــرباء      
ــإجراء االستعراضــات القُط       ــل إىل حــّد كــبري ب ــي أن ُيعجِّ ــار املرجع ــاً لإلط ــة احلكــوميني وفق ري

  .ويسّهلها
ــاً،         -٢٤ ــل متام ــة، أو مل متتث ــل البت ــة مل متتث ــدول األطــراف التالي ــَق أنَّ ال ــرئيُس الفري ــغ ال وأبل

ــة طــرف تعــيني خــرباء       ٢١ألحكــام الفقــرة   ــيت تقتــضي مــن كــل دول  مــن اإلطــار املرجعــي ال
حكــوميني مـــن أجــل عمليـــة االســتعراض وتزويـــد األمانــة باملعلومـــات عــن خـــرباهتم املهنيـــة      

اإلمـارات  : ئفهم احلالية ومناصبهم ذات الصلة واألنشطة الـيت نفَّـذوها وجمـاالت خـرباهتم             ووظا
-العربية املتحدة، أنتيغوا وبربـودا، آيـسلندا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، البحـرين، بوتـسوانا، تيمـور                  

ليشيت، جورجيا، دومينيكـا، سيـشيل، غـابون، غيانـا، فـانواتو، قريغيزسـتان، الكونغـو، ليربيـا،                  
  .ريتانيا، موزامبيق، اهلند، هندوراسمو
ولكـن  .  املتكلّمني عن رأي مفاده أنَّ تلك اجلداول الزمنية بالغـة الطمـوح            وأعرب بعضُ   -٢٥

عددا مـن املـتكلّمني أشـار إىل أنَّ االلتـزام باجلـداول الزمنيـة سـيزداد سـهولة مـع تقـدُّم تنفيـذ آليـة                
ومــع اإلقــرار بــضرورة التأكّــد مــن إعــداد  . االســتعراض واكتــساب املــشاركني فيهــا للخــربة هبــا 

الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعيـة يف الوقـت املناسـب، أُشـري إىل أنَّ جـودة تقـارير التقيـيم                      
وأشـري أيـضاً إىل ضـرورة تقـدمي سـوابق           . الذايت متثِّل عامالً حامساً يف جنـاح أيِّ اسـتعراض قُطـري           

تــشريعات الداخليــة كجــزء مــن الــرّد علــى قائمــة التقيــيم قــضائية ومزيــد مــن األدلّــة علــى تنفيــذ ال
 .الذايت
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ت مسألة جتـانس اخلالصـات الوافيـة،    وفيما يتعلّق بالنتيجة النهائية لالستعراضات، أثري     -٢٦
وشـدَّد أحـد   . يف حني رحَّب بعض املـتكلّمني باّتـسام تلـك اخلالصـات بدرجـة مـا مـن التنـّوع                  

  .املتكلّمني على ضرورة ضمان متابعة التوصيات احملتملة
 إىل ضـرورة مواصـلة املناقـشات يف إطـار الفريـق بـشأن                االنتبـاهَ   املـتكلمني   أحـدُ  ولفَت  -٢٧

ستفادة املثلى من ممارسات الزيـارات القُطريـة وتنظيمهـا علـى حنـو يتـسق مـع اإلطـار                    مسألة اال 
 .املرجعي آللية االستعراض

 القرعــة، حــسبما طلبتــه أربــع دول أطــراف مــستعَرضة ألنــه مل    ســحَبوأجــرى الفريــُق  -٢٨
ضة يتسنَّ بدء عملية االستعراض اخلاصة هبا بـسبب عـدم تقـدمي إحـدى الـدول األطـراف املـستعرِ                

ــصال اخلاصــة هبــم      ــات االت ــاً  . هلــا قائمــة بأمســاء اخلــرباء احلكــوميني أو بيان ــق، وفق وواصــل الفري
ملمارسته السابقة، إجراء عملية إعادة سحب مؤقّتة للقرعة علـى أسـاس أنـه، يف حـال عـدم وفـاء                     
الدولــة املــستعرضة الــيت ســحبت عليهــا القرعــة أصــال باملتطلبــات يف غــضون أســبوعني مــن هنايــة   

وأعيــد . ة الفريــق املــستأنفة، ســتحلّ الــدول املــستعرِضة الــيت ســحبت بالقرعــة املؤقتــة حملّهــا   دور
وقَعت القرعة املؤقّتة علـى هنـدوراس كدولـة طـرف مـستعرِضة      : سحب القرعة على النحو التايل  

 .لكولومبيا؛ وموريتانيا لكازاخستان؛ واألرجنتني ألوروغواي؛ وغواتيماال ألذربيجان

 إمكانية عقد اجتماع خالل دورة املؤمتر الرابعة القادمة من أجـل النظـر           ريُقوناقش الف   -٢٩
وأشـار  . يف تقارير التنفيذ املواضيعية جبميع اللغات الرمسية واحتمال تقـدمي توصـيات إىل املـؤمتر              

ــع      ــذ الفــصلني الثالــث والراب ــتعلّقني بتنفي ــرين املواضــيعيني امل ــرار  . املتكلّمــون إىل التقري ــع إق وم
مني بأنَّ هـاتني الـوثيقتني تـستندان إىل عـدد قليـل نـسبياً مـن التقـارير، فقـد شـدَّدوا علـى                         املتكلّ

واقترح عّدة متكلّمني إضـافة     . أهنما تقدِّمان صورة جديرة باالهتمام عن جهود التنفيذ املبذولة        
ــرين املواضــيعيني،     ــب أخــرى إىل التقري ــهاجوان ــة     من ــساعدة التقني ــن امل ــل االحتياجــات م  حتلي

وأشــار أمــني املــؤمتر إىل أنَّــه ال ُيتوقَّــع إدخــال تغــيريات كــبرية علــى         . ضــافات اإلقليميــة واإل
التقريرين حبلول وقت تقدميهما النهائي إىل املؤمتر وذلك بسبب اجلداول الزمنية احملـّددة لتقـدمي               

وأشار كذلك إىل عـدم إمكانيـة إدراج اإلضـافات اإلقليميـة وحتليـل االحتياجـات مـن                . الوثائق
املساعدة التقنية يف هذه املرحلة ألنَّ التقارير القُطرية اليت اسـتند إليهـا التقريـران املواضـيعيان مل                  
. تتــضمَّن عــددا كــبريا مــن البلــدان يف كــل إقلــيم علــى حنــو ُيتــيح إعــداد حتليــل مــن هــذا القبيــل

ــزد      ــدَّ أن ي ــيالت مــستمّرة ال ب ــارير ســتكون حتل اد عــددها وأشــار املتكلّمــون إىل أنَّ تلــك التق
وأبـدى بعـض املـتكلّمني آراءهـم     . وتتطّور مع إجناز االستعراضات وتوافر املزيد من املعلومـات        

ــضّمن          ــّصية تت ــإيراد أُطــر ن ــال، ب ــى ســبيل املث ــوا، عل ــضموهنا، فرحَّب ــارير وم ــشأن هيكــل التق ب
ــتخدامها    ــوير اسـ ــالبوا بتطـ ــدة، وطـ ــات اجليـ ــرى إىل إدراج   . املمارسـ ــات أخـ ــت اقتراحـ ودعـ
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يف احلاالت اليت مييل فيها طابع املعلومات إىل اجلانب الكّمي، ولـيس النـوعي، وإىل             إحصاءات  
  .إدراج سوابق قضائية

 بشأن التقارير املواضيعية وبـشأن أيِّ       جمدَّداً أن يعقد خالل دورة مستأنفة       وقرَّر الفريقُ   -٣٠
غـرض، سيـسعى الفريـق      وحتقيقا هلـذا ال   . مسائل أخرى مل ُيبّت فيها، خالل دورة املؤمتر الرابعة        

إىل االســتفادة مــن املــوارد املتاحــة للمــؤمتر لعقــد جلــسات موازيــة مــع تــوفري الترمجــة الــشفوية    
وأوصــى الفريــق بــأن ُيطلــب إىل مكتــب املــؤمتر تعــديل برنــامج عمــل . باللغــات الرمسيــة الــست

  .املؤمتر تبعاً لذلك
    

    املساعدة التقنية  -رابعا  
 النظر يف مسألة تقدمي املساعدة التقنيـة، دعمـا لتنفيـذ االتفاقيـة،          دعا الرئيُس الفريَق إىل     -٣١

وأشــاد األمــني مبــداوالت . مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات املــستبانة مــن خــالل آليــة االســتعراض 
الفريــق املتعلقــة باملــساعدة التقنيــة، واســتذكر اقتــراح األرجنــتني الــذي أمجــل املــسائل املــراد أن  

  .ه يف تقدمي املساعدة التقنية يف سياق آلية االستعراضينظر فيها الفريق بشأن دور
 غرفـة اجتماعـات بـشأن تقـدمي املـساعدة التقنيـة دعمـا               وقد ُعرضـت علـى الفريـق ورقـةُ          -٣٢

ــة   ــذ االتفاقي ــشطة الــيت    ) CAC/COSP/IRG/2011/CRP.7(لتنفي لينظــر فيهــا، تــضّمنت وصــفا لألن
شطة لبناء القدرات علـى الـصعيد الـوطين،         جرى االضطالع هبا، واليت تشمل أنشطة تشريعية وأن       

وُعرضـت  . وكذلك عرضا لألدوات الفنية واملنتجـات املعرفيـة الـيت تيـسِّر تقـدمي املـساعدة التقنيـة                 
على الفريق ورقـة أخـرى لينظـر فيهـا، بـشأن أنـشطة املـساعدة التقنيـة الـيت ميكـن االضـطالع هبـا                          

ــدول األطــراف مــن احتياجــات خــال     ــه ال ــا حدَّدت ــة م ــة االســتعراض   لتلبي ــسنة األوىل مــن آلي ل ال
)CAC/COSP/IRG/2011/CRP.8 .(  وتــورد ورقــة غرفــة االجتماعــات تلــك طائفــة مــن مبــادرات

ــة           ــن خــالل آلي ــستبانة م ــة املُ ــة االحتياجــات الراهن ــا لتلبي ــع االضــطالع هب ــة املزم ــساعدة التقني امل
 عـن الرسـائل الـيت تلقّتـها     وكانت الورقة األخرية املعروضة على الفريق هـي مـذكّرة     . االستعراض

، ٢٠١١أغــسطس / آب٤األمانــة مــن ســت دول أطــراف ردا علــى مــذكّرة شــفوية مؤّرخــة        
التجــرمي وإنفــاذ (وتتعلّــق بتقــدمي املــساعدة التقنيــة فيمــا خيــّص تنفيــذ الفــصل الثالــث مــن االتفاقيــة  

  ).التعاون الدويل(والفصل الرابع منها ) القانون
لوثائق اليت أعّدهتا األمانة كأسـاس ُيـستَند إليـه يف املناقـشة األوليـة         ورحَّب املتكلّمون با    -٣٣

ونظرا إىل أنَّ هذه الوثائق ليست شـاملة وأهنـا تـستند إىل             . املمكنة بشأن تقدمي املساعدة التقنية    
ردود الدول األطراف املستعَرضة يف السنة األوىل من آلية االستعراض، فقد أعرب الفريق عـن               
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ــالتحلي  ــه بـ ــري     ترحيبـ ــتعراض القُطـ ــارير االسـ ــتناد إىل تقـ ــستقبال باالسـ ــُتجرى مـ ــيت سـ الت الـ
وأعرب املتكلّمون بـصفة خاصـة عـن تقـديرهم للنـهوج الثالثيـة املـستويات لتقـدمي                  . املستكملة

 مـتكلّمني   وأقـّر عـّدةُ   .  وذلـك حـسبما بّينتـه األمانـة        - عامليا وإقليميا وقُطريا     -املساعدة التقنية   
وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، أشــار عــّدة . فــل املناســب ملناقــشة النــهج العــامليبــأنَّ الفريــق هــو احمل

ــة أو دون         ــادرات اإلقليمي ــات أو املب ــائر الكيان ــا س ــضطلع هب ــيت ت ــشطة ال ــتكلّمني إىل أنَّ األن م
وفيمــا خيــّص النــهج الــوطين، اســتذكر . اإلقليميــة ميكــن أن تكــون أيــضا ذات صــلة باملناقــشات

 أّيـد فيـه املـؤمتر األخـذ بنـهج قُطـري، مـن حيـث املبـادرة والتنفيـذ،                     ، الـذي  ٣/٤الفريق القـرار    
وعــرض عــّدة مــتكلّمني جتــارهبم يف تقــدمي املــساعدة  . لتقــدمي مــساعدة تقنيــة متكاملــة ومنــّسقة 

وأُشـري علـى وجـه      . التقنية لتنفيذ االتفاقية، ويف جماالت أخرى منها التعاون بني بلدان اجلنـوب           
اعدة مشلت أنشطة معيارية وأنـشطة لبنـاء القـدرات ودعمـا موّجهـا              اخلصوص إىل أنَّ تلك املس    

  .لقطاعات حمّددة
ــشديدَ   -٣٤ ــُق الت ــشكّل جــزءاً   وكــرَّر الفري ــة ت ــساعدة التقني ــى أنَّ امل ــة   عل  ال يتجــّزأ مــن آلي

االســتعراض، وأكَّــد جمــّددا أنَّ املبــادئ اإلرشــادية آلليــة االســتعراض وخصائــصها، ال ســّيما مــا 
 شفافية وكفاءة وعـدم تـدّخل ومشـول ونزاهـة، وعـدم إفـضائها إىل أّي شـكل مـن         تتَّسم به من  

وشـدَّد عـّدة    . أشكال الترتيب التصنيفي، هي مبادئ تنطبق أيـضا علـى تقـدمي املـساعدة التقنيـة               
متكلّمني علـى الـدور اهلـام الـذي ميكـن أن تـضطلع بـه الـدول املوقِّعـة علـى االتفاقيـة يف تقـدمي                      

  .وعلى ضرورة توفري املعلومات ذات الصلةاملساعدة التقنية، 
والحظ الفريُق الطبيعةَ املتطّورة لالحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة املنبثقـة عـن عمليـة                  -٣٥

االســتعراض أو مــن خــالل وســائل أخــرى، باســتخدام قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة   
اجة إىل تـوّخي املرونـة بـشأن كيفيـة حتديـد             املتكلّمني على احل   وشدَّد أحدُ .  إليه ُدَنسَتكأساس يُ 

ــُق. االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة   بأمهيــة التنــسيق بــني اجلهــات املاحنــة وســائر   وأقــّر الفري
مقـّدمي املــساعدة التقنيــة والبلـدان املــستفيدة منــها، بغيـة تعظــيم االســتفادة مـن املــوارد وزيــادة     

إىل  البلـدان املـستفيدة       لـدى  ستبان من احتياجـات   الكفاءة وتفادي ازدواجية اجلهود وتلبية ما يُ      
وأُشري كذلك إىل أنَّ قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة تتيح تعـّرف بـرامج              . املساعدة التقنية 

ــة   ــسابقة أو القائم ــة ال ــساعدة التقني ــة     . امل ــارف املتعلق ــة للمع ــوارد الالزم ــألدوات وامل وميكــن ل
ــة (مبكافحــة الفــساد   تيــسِّر أيــضا نــشر املعلومــات املتعلقــة باالحتياجــات مــن    أن") تــراك"بّواب

وأشـار أحـد املـتكلّمني إىل أنَّ األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة              . املساعدة التقنيـة وبوسـائل تقـدميها      
كمـا ُنـوِّه باملبـادرات املـشتركة بـني      . الفساد ميكن أن تكون أيضا موردا هامـا لتـوفري التـدريب       
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ــين ب    ــم املتحــدة املع ــب األم ــدمي      مكت ــائي لتق ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة وبرن املخــدرات واجلرمي
  .املساعدة التقنية اخلاصة مبكافحة الفساد يف سياقات شىت

ــادرات     وذكــر عــّدةُ   -٣٦ ــز بــني أنــشطة ومب ــصعوبات الــيت ووجهــت يف التميي  مــتكلّمني ال
يف جمـاالت مثـل     املساعدة التقنية ملكافحة الفساد وأنشطة ومبادرات املساعدة بنطاقها األوسـع           

ولوحظ أنَّ هذا التباين يف التـصنيف ميكـن أن يـؤثّر       . احلوكمة الرشيدة واإلدارة املالية العمومية    
  .على تزويد الفريق باملعلومات ذات الصلة

 مفاده أن جتـري األمانـة دراسـة استقـصائية بـشأن تقـدمي املـساعدة         اقتراحاً  الفريقُ وأّيَد  -٣٧
الفنيـة املتاحـة والـربامج القائمـة، وذلـك دون مـساس بأمهيـة نتـائج                 التقنية، مبـا يـشمل اخلـربات        

ــة     ــة فيمــا يتعلــق باملــساعدة التقني ــة االســتعراض واســتبانة اجملــاالت ذات األولوي وشــّجع . عملي
الفريق الدول األطـراف علـى إدراج معلومـات عـن تقيـيم بـرامج املـساعدة التقنيـة وتأثريهـا يف                      

أن تلك الدراسة أن تيسِّر املـداوالت بـشأن اجلهـود الراميـة             ومن ش . تلك الدراسة االستقصائية  
وأعـرب األمـني عـن اسـتعداد        . إىل املواءمة بني الطلـب والعـرض فيمـا يتعلـق باملـساعدة التقنيـة              

األمانة إلجراء دراسة استقصائية مـن هـذا القبيـل، مـشريا إىل أنَّ النتـائج سـتتوقّف علـى نوعيـة                      
ــدّ     ــيت تق ــات ال ــت املعلوم ــدِّمي     وحــسن توقي ــائر مق ــة وس ــدول املوقِّع ــراف وال ــدول األط مها ال

  .املساعدة التقنية
    
    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -خامسا  

ــُق  -٣٨ ــد  ُزوِّد الفري ــة     ٤ للنظــر يف البن ــة واملتعلق ــسائل املالي ــشأن امل  مــن جــدول األعمــال ب
، مــن امليزانيــة العاديــة  ٢٠١١-٢٠١٠بامليزانيــة مبعلومــات عــن املــوارد املتلقّــاة لفتــرة الــسنتني   

والتربعــات علــى الــسواء؛ والنفقــات املتكبَّــدة واملتوقَّعــة اســتنادا إىل اخلــربة املكتــسبة مــن الــسنة 
  .٢٠١٣-٢٠١٢األوىل لعمل آلية االستعراض؛ واملتطلبات املتوقعة من املوارد لفترة السنتني 

ايف لآلليـة مـن امليزانيـة العاديـة      متكلّمني على ضـرورة ضـمان التمويـل الكـ        وشدَّد عّدةُ   -٣٩
لألمم املتحدة لضمان عملها على حنو يّتـسم بالكفـاءة واالسـتمرار واحليـاد، واسـتذكروا قـرار                  

؛ وقـــرار فريـــق "آليـــة االســـتعراض" املعنـــون ٣/١؛ وقـــرار املـــؤمتر ٦٤/٢٣٧اجلمعيـــة العامـــة 
غيل آليـة اسـتعراض تنفيـذ       االحتياجات من املوارد الالزمـة لتـش      " املعنون   ١/١استعراض التنفيذ   

  ". ٢٠١٣-٢٠١٢اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لفترة السنتني 
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 املــتكلّمني عــن آراء مفادهــا أنَّ املتطلّبــات اإلضــافية مــن   ورغــم ذلــك، أعــرب بعــضُ   -٤٠
يـة  املوارد املتعلقـة بالوظـائف وترمجـة الوثـائق الرمسيـة للفريـق، الـيت مل ُتـدرج يف امليزانيـة الربناجم          

  . ، ينبغي أن متوَّل من التّربعات٢٠١٣-٢٠١٢املقترحة لفترة السنتني 
وأشــار متكلّمــون آخــرون إىل أنَّ التوصــيات املتعلقــة بتمويــل املتطلّبــات العامــة آلليــة      -٤١

االستعراض ينبغي أالَّ خترج عن املبادئ املتفق عليها بالفعـل يف القـرارات اآلنفـة الـذكر، والـيت                   
ئمة بالبنود اليت متوَّل من موارد امليزانية العادية، مبا يف ذلـك ترمجـة الوثـائق الـيت     أُدرجت فيها قا  

  .ُتقدَّم إىل الفريق باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة
 أنـه إذا قـدَّم املـؤمتر، عقـب دورتـه      وبناًء على طلب أحد املـتكلّمني، أوضـحت األمانـةُ         -٤٢

مــة بــشأن اســتخدام امليزانيــة العاديــة لتغطيــة املتطلّبــات  الرابعــة، مــشروع قــرار إىل اجلمعيــة العا 
اإلضافية من املوارد الالزمة آللية االستعراض، فإنه سيجري النظر يف هذا الطلب باالقتران مـع               

، وذلـك يف إطـار اإلجـراءات املعتـادة         ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني       
  . املتعلقة بامليزانية

    
    مسائل أخرى  -اسادس  

الفريق ملناقـشة   جلسات  مشاورات غري رمسية قد أُجريت على هامش         أنَّ   الحظ الرئيسُ   -٤٣
 قد أُحرز بشأن إجيـاد حـل ميكـن    ماً تقدُّ وقال إنَّ . مشاركة املراقبني يف اجتماعات الفريق    مسألة  

  .أن يفضي إىل توافق اآلراء يف املؤمتر
    

   لفريق جمدَّداًرة الثانية املستأنفة لدواملؤقت لعمال األجدول   -سابعا  
    استعراض التنفيذ

ــُقاعتمــد   -٤٤ ــسادسة املعقــودة يف  الفري ــسته ال ــول٩، يف جل  ، جــدول٢٠١١َســبتمرب / أيل
  .ُمجدَّداًاملستأنفة الثانية لدورته ت املؤقَّاألعمال 

    
    اعتماد التقرير  -ثامنا  

ــقُ   -٤٥ ــد الفريــ ــول٩، يف اعتمــ ــبتمرب / أيلــ ــر٢٠١١ســ ــستأنفة  ، تقريــ ــة املــ ــه الثانيــ  دورتــ
)CAC/COSP/IRG/2011/L.1/Add.4 إىل Add.6.(  
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  رفقامل
   لفريق ُمَجدَّداًجدول األعمال املؤقت للدورة الثانية املستأنفة     

      استعراض التنفيذ
 :املسائل التنظيمية -١

 افتتاح الدورة؛ )أ( 

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 

 مــع ،متابعــة الــدورة الثانيــة :اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساداســتعراض تنفيــذ  -٢
ــيعينيريـــر التقالتركيـــز علـــى مناقـــشة  ــتعلقين املواضـ    بالفـــصلني الثالـــث والرابـــع  ني املـ

  .من االتفاقية
 .مسائل أخرى -٣

 .االستنتاجات والتوصيات -٤

 .لفريق استعراض التنفيذالثالثة  للدورة تاملؤقَّجدول األعمال  -٥

  .ُمَجدَّداًالثانية املستأنفة اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته  -٦
  
  


