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  مقّدمة -أوال  
العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ                                وفقا لطلب الفريق           -١

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، أعّدت األمانة مشروع العناصر الوارد فيما يلي من                                              
أجل اإلطار املرجعي آللية استعراض ُتنشأ لغرض استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة                                           

 متثّل اإلسهامات املقّدمة من الدول األعضاء عقب الدعوة                                      وهذه العناصر         )١(.ملكافحة الفساد        
اليت أطلقها مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن تقدمي                                          
اقتراحات من أجل اإلطار املرجعي آللية االستعراض، وكذلك املناقشات اليت ُعقدت أثناء                                                       

 .، واملشاورات غري الرمسية أيضا                 ٢٠٠٨سبتمرب      /االجتماع الثاين للفريق العامل يف أيلول                    
  

   خلفية املوضوع   -ثانيا  
  املبادرات اجلارية

ينبغي للفريق العامل أن يأخذ يف احلسبان النتائج األولية لربنامج االستعراض                                                 -٢
 يف    ٢٥التجريـبـي، وخباصة فيما يتعلق بتوسيع عضوية فريق االستعراض التجريـبـي لتشمل                                                

 ).النمسا   (دد الدول األطراف احلايل                املائة من ع      

واخلربة املكتسبة من برنامج                 (من خالل املناقشات والوثائق ذات الصلة باملوضوع                                    -٣
، متّ التوصل إىل اتفاق عام وجوهري                          )االستعراض التجريبـي الذي وضعته األمم املتحدة                         

 ).أوروغواي      (بشأن املبادئ التوجيهية اخلاصة بإنشاء آلية الستعراض تنفيذ االتفاقية                                          

على وجه اخلصوص، ينبغي أن تستند آلية االستعراض إىل االقتراحات                                     -٤
واالستنتاجات املنبثقة من عمل الفريق العامل، وينبغي هلا أن جتّسد قائمة اخلصائص واملبادئ                                                         

كما ينبغي أن تأخذ آلية االستعراض يف احلسبان                             . ٢/١ و ١/١احملددة يف قراري املؤمتر            
 املمارسات الناشئة عن برنامج االستعراض التجريبـي، الذي ينفّذه مكتب                                                اخلربات وأفضل        

األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بالتعاون مع بعض الدول األطراف، وكذلك                                              
اخلربات وأفضل املمارسات اليت اكتسبتها آليات التقييم املوجودة التابعة للنظم اإلقليمية                                                    

 ).أملانيا    (كافحة الفساد         والدولية األخرى املعنية مب            

 بعدم الكشف عن أي معلومات تتعلق                          الدوليني أن يلتزموا             لخرباء      ل ينبغي      ه  أن   اقُترح    -٥
، حىت ُتنشر التقارير، عن إطالع اجلمهور على                                  ه ينبغي االمتناع             وأن   االستعراض،         بعملية    

                                                                 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  (1) 
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م ذلك االقتراح ألن               وقد قُدّ   .  للجهود اليت تبذهلا الدول لتنفيذ االتفاقية                        اجلارية    عمليات التحليل           
  التعاون      يف إطار برنامج االستعراض التجريبـي أظهرت قدرا أكرب من                                           اسُتعرضت        اليت   الدول  

 حول هذه         النقاش   ومع ذلك، ينبغي مواصلة                   . عندما مل ُيطلع اجلمهور على كل خطوة اتُّخذت                              
 ).أملانيا       (املسألة   

القطرية املنظمة تنظيما جيدا                     نتائج برنامج االستعراض التجريبـي أن الزيارات                                  بّينت    -٦
ومن مث، ينبغي السعي إىل القيام               . ستهان هبا        عملية االستعراض قيمة مضافة ال يُ                     تكسب   
 من املرّجح أن تعود على االستعراض بقيمة مضافة، بشرط                                        أن   قطرية كلما ُرئي             بزيارات    
 .)انيا   أمل  (ل يف سيادهتا الوطنية              دون التدخّ      من    على ذلك        املستعَرضة       الدولة    موافقة 

ال ينبغي أن ُتفَرض على الدول األطراف يف مرحلة الحقة أّي توصيات تصدر عن أّي      -٧
 ). والصني٧٧جمموعة الـ ) (مثل برنامج االستعراض التجريبـي (آلية تكون املشاركة فيها طوعية  

تستفيد كل من جمموعة الدول املناهضة للفساد ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان                                                   -٨
صادي وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال من التوصيات ومن                                                  االقت  

مؤّشرات االمتثال وقوائم الدول غري املمتثلة، ّمما يدل على أن هذه املمارسة شائعة لدى                                                
الكيانات الدولية يف تقييمها للحكومات؛ وعالوة على ذلك، ثبت أن هذه املمارسة تساعد                                                           

 ).التفيا   (دم ويف التشجيع على إجراء بعض اإلصالحات الصعبة                             يف إحراز تق      

بّينت اخلربة املكتسبة من برنامج االستعراض التجريبـي أنّ الزيارات املوقعية مفيدة                                                -٩
للخرباء وللدولة قيد االستعراض على السواء، إذ ميكن أن تتيح فرصة جيدة للتشارك يف                                              

 ١/١من قرار املؤمتر         ) ج (٣شيا مع الفقرة        املمارسات اجليدة ومواجهة التحديات، متا                        
 ).النرويج    (

ينبغي للدول األطراف املشاركة طواعية يف برنامج االستعراض التجريـبـي أن تزّود                                                 -١٠
 ).األردن    (الدول األطراف األخرى مبلخص لردودها على أسئلة القائمة املرجعية                                        

 املستفادة من برنامج              والدروس    أن تأخذ آلية االستعراض يف االعتبار النتائج                             ينبغي   -١١
 باملخدرات واجلرمية بالتعاون مع                    املعين  االستعراض التجريبـي الذي نفَّذه مكتب األمم املتحدة                           

كما ينبغي أن تأخذ يف االعتبار                    . الربنامج    الدول األطراف اليت تطّوعت للمشاركة يف                     
ك الدولية واإلقليمية           استعراض تنفيذ الصكو           يف للمساعدة        ُصمِّمت     اليت   اجليدة    املمارسات       
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  مكافحة     واتفاقية    ) ٢( القانون اجلنائي بشأن الفساد                اتفاقية   األخرى ملكافحة الفساد، وخباصة                   
 ).فرنسا     ()٣(رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية                                  

مناسب        التجريبـي       االستعراض       أن اإلطار املرجعي الذي اقترحته األمانة لربنامج                              يبدو   -١٢
 .آللية استعراض تضم مجيع الدول األطراف                       

فيما يتعلق بربنامج االستعراض التجريبـي، الذي كان موضوع مناقشات موّسعة                                                -١٣
أثناء دورة املؤمتر الثانية، ُيرى أنه ما دامت الدول املدعّوة للمشاركة يف ذلك االجتماع                                                 

ون استمرار العمل به إىل أن ُتعتمد                     واألمانة تعتربانه جتربة إجيابية، فليس هناك سبب حيول د                                  
 ).أوروغواي     (آلية عامة الستعراض تنفيذ االتفاقية                     

من املمكن أن يسِفر برنامج االستعراض التجريبـي عن أفكار واقتراحات عملية                                              -١٤
بد    ولكن إذا وسِّع نطاق برنامج االستعراض التجريبـي، لكان ال                                    . بشأن آلية استعراض هنائية               

 إىل ضمان عدم شعور أي                   سعياً    ،  موضوعية فيما يتعلق بتركيبة اجملموعات                         من تطبيق معايري          
 ).أوروغواي    (ستثناة مسبقا        م دولة بأهنا       

مبا أن اللغة كانت واحدة من الصعوبات الرئيسية اليت واجهها اخلرباء املستعِرضون                                                    -١٥
الوسائل       خالل برنامج االستعراض التجريبـي، فينبغي أن توفر األمانة يف مرحلة مبكرة،                                                 

 ).أملانيا    (الالزمة لترمجة التقارير والوثائق األخرى ذات الصلة                             

ذلك ألن       .  آلية االستعراض            متويل     األمور املهمة األخرى اليت تتطلب املعاجلة كيفية                                         من   -١٦
ويف حني       .  بعملها      االضطالع      آلية االستعراض حتتاج إىل متويل كاف وموثوق لكي تنجح يف                                                 

 اجلارية األخرى عن طريق التربعات،                               واألنشطة      ويل الربامج التجريبية                    االستمرار يف مت            أنه ميكن      
 ).جنوب أفريقيا            ( العادية لألمم املتحدة                 امليزانية       متويل آلية االستعراض ينبغي أن يكون من                                    فإن     

 بل     متكّن من تنفيذها؛              يكفي أن ُتصّدق الدول على االتفاقية وتعتمد تشريعات                                            ال    -١٧
 واإلجراءات الداخلية املناسبة،                           البىن التنظيمية              األطراف مزجيا من                 الدول     تقيم    ينبغي أيضا أن              

  وُتوفّر     املسؤولني عن تنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين واحمللي وُتدّرهبم،                                                           األشخاص      وُتحّدد       
 ممثلي اجملتمع            مع   بل      فقط   ليس بني السلطات ذات الصلة                      (املوارد الكافية، وتتواصل بفعالية                           

 ذات     القطاعات       ، وَتزيد الوعي على مجيع املستويات ويف كل                                     ) أيضا     خلاص   املدين والقطاع ا          

                                                                 
 .١٧٣ الرقم ، املعاهدات األوروبيةجمموعة أوروبا، جملس (2) 
 (3) Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries)  ،منشورات األمم املتحدة

 ).E.98.III.B.18رقم املبيع 



 

 6 
 

 CAC/COSP/WG.1/2008/6

 اإلرادة       وحشد    وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خالل احلوار الدويل املتواصل                                                    . الصلة    
 ).فنلندا     ( معاً     السياسية الضرورية، دوليا ووطنيا                            

 رصد      من املعلومات اخللفية، ُيشار إىل أن حكومة أوروغواي تشارك بنشاط يف                                         -١٨
نوفمرب      / تشرين الثاين        ١٨، املؤرخ     ١٨٠٥٦تنفيذ االتفاقية منذ اعتمادها مبوجب قانوهنا رقم                           

 ).أوروغواي      (٢٠٠٦

 املساعدة التقنية لتنفيذ اتفاقية                          توفري    حلقة العمل املعنية بالتعاون الدويل على                                ُعقدت     -١٩
،   ٢٠٠٧يونيه      / حزيران       ١  مايو إىل      / أيار     ٣٠ من    مونتيفيديو،           يف   ، األمم املتحدة ملكافحة الفساد                    

 بالشؤون احلكومية املالية واالقتصادية، ممثال حلكومة                                          املعين   وشارك وفد من اجمللس االستشاري                         
أكتوبر        / تشرين األول           ٢ و ١ يف فيينا يومي              ُعقد    العامل، الذي           الفريق     أوروغواي، يف اجتماع                 

 كانون        ٢٠ إىل     ١٨الباز من          االتفاقية، الذي ُعقد يف                      تنفيذ     ، ويف املؤمتر اإلقليمي بشأن                        ٢٠٠٧
 ).أوروغواي        (٢٠٠٧ديسمرب       /األول   

 أوروغواي أيضا يف دورة املؤمتر الثانية، اليت ُعقدت يف نوسا دوا،                                      حكومة     شاركت     -٢٠
وأعربت يف تلك املناسبة                   . ٢٠٠٨فرباير     / شباط    ١يناير إىل         / كانون الثاين         ٢٨ من  إندونيسيا،        

  وأعلنت أهنا تؤيد بوجه عام موقف جمموعة                          ، ة حول املواضيع املطروحة للمناقش                 آرائها  عن   
ي، الذي      ـ  والصني، وتؤيد بوجه خاص موقف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب                                           ٧٧الـ

 يف    وقُّدم    ،  يف صياغته دول أمريكا الالتينية اليت حضرت املؤمتر اإلقليمي يف الباز                                             تشاركت     
 ).أوروغواي      (وثيقة إىل املؤمتر يف دورته الثانية                  

ترى السلطات املختصة يف الكويت، وفقاً حلدود اختصاصاهتا يف تطبيق القانون                                                -٢١
 الصادر عن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة                             ٢/١ومكافحة اإلجرام، أن القرار            

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                    ٦٣ملكافحة الفساد يف دورته الثانية، والذي انبثق من املادة                                   
 كانون       ٤ املؤّرخ     ٤٧/٢٠٠٦ اليت صّدقت عليها حكومة الكويت وفقاً للقانون                              الفساد،   

 يف حتريك عملية تنفيذ االتفاقية من أجل                            يسهم فحسبُ         إمنا هو قرار       ، ٢٠٠٦ديسمرب      /األول  
ويؤمل أن تعتمد حكومة الكويت تشريعات داخلية تعّزز مبادئ                                   . حتقيق الغرض املطلوب         

 ).الكويت     (حة الفساد بكل أشكاله             االتفاقية وأهدافها من أجل مكاف                

مبا أن الغاية من آلية استعراض كهذه تتمثّل أساساً يف املساعدة على تنفيذ مقتضيات                                                         -٢٢
اليت   (االتفاقية، وأن تلك الغاية تنسجم متاماً مع اختصاصات اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة                                                         

  تنسيق السياسات          عن    سؤولية     امل ،  تتوىل، حسبما ينص عليه املرسوم الصادر مؤّخراً بشأهنا                                  
 املتعلقة مبنع الفساد واإلشراف عليها ومتابعة تنفيذها، ومجع ونشر املعلومات املتعلقة                                                 العامة  
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، ترى حكومة املغرب أن من                     )بالفساد، واملشاركة يف اجلهود التعاونية الدولية يف هذا امليدان                                  
ة املركزية للوقاية من الرشوة، حاملا يتم                        املناسب آللية االستعراض الدولية أن تتعاون مع اهليئ                          

وينبغي أن يوضع يف االعتبار تنّوع                       . إنشاؤها، فيما يتعلق بالفصل بني اختصاصات اهليئتني                                  
اليت تتشكّل من ممثّلي اإلدارة                  و اجلمعية العمومية للهيئة املركزية للوقاية من الرشوة،                               تكوين   

فهذا من شأنه أن             .  والقطاع اخلاص        دين  امل احلكومية وهيئات ذات صلة من منظمات اجملتمع                              
 ).املغرب     (يوفّر آللية االستعراض قدرات فنية للقيام بعملها االستعراضي                                 

  
   *املبادئ التوجيهية    -ثالثا  
  املعامل القياسية األساسية           -ألف  

ينبغي أن تساعد آلية االستعراض الدول األطراف يف الوفاء على حنو أفضل بالتزاماهتا                          -٢٣
 ).الصني  ( االتفاقية، بدال من أن تكون أداة للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول األطراف                     مبوجب   

، ينبغي لإلطار املرجعي اخلاص باآللية أن يكون                         ٢/١ و ١/١عمال بقراري املؤمتر            -٢٤
 ).الصني   (شفافا وفعاال وغري تدخُّلي وشامال وحمايدا                         

 الشفافية يف مجيع               تعزيز    ، على أمهية           ٥ التشديد يف االتفاقية، وخاصة يف املادة                                 جرى    -٢٥
 ينبغي أن تكون الشفافية                       ، ١/١ املؤمتر    من قرار        ) أ  (٣ووفقا للفقرة           . جماالت مكافحة الفساد                

، اليت ينبغي أالّ تفضي إىل أي شكل من أشكال                                      أيضا من السمات األساسية آللية االستعراض                                 
جليدة ويف مواجهة التحديات                      الترتيب، كما ينبغي أن تتيح فرصا للتشارك يف املمارسات ا                                                 

 ).النرويج      (

عالوة على ذلك، ينبغي أن تتيح آلية االستعراض للخرباء فرصا لالجتماع معا                                                    -٢٦
. وتبادل اآلراء واألفكار، واملسامهة بذلك يف تعزيز التعاون يف جمال املكافحة الدولية للفساد                                               

االستعراض الدولية واإلقليمية                أن تكون مكّملة آلليات             ) أ : (ومن مث ينبغي آللية االستعراض              
) ب (القائمة لكي يتسىن للمؤمتر أن يتعاون معها، عند االقتضاء، والجتناب ازدواج اجلهود؛                                                   

أن تأخذ يف          ) ج(أن هتدف إىل مساعدة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال؛                                               
ي والعقايب، وأن تعمل           أن جتتنب األسلوب اخلصام               ) د (احلسبان اعتماد هنج جغرايف متوازن؛                     
 ).النرويج     (على انضمام مجيع الدول إىل االتفاقية                    

                                                                 
 ؛ ومن شأنه ")املبادئ التوجيهية ("الثالث الفصل ، ُيدرج بعد"اهلدف املقصود"اقترح فصل جديد عنوانه  * 

 ").الغرض("ألف احلايل الباب  – الرابعأن يتضمن الفصل 
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ينبغي أن تبتعد اآللية عن األسلوب اِخلصامي؛ بل ينبغي هلا أن تدفع الدول األطراف                                                     -٢٧
وتشجعها على اعتماد أفضل املمارسات وذلك بتوفري دواعي التشجيع بدال من التسبب يف                                                        

 ).بروين دار السالم        (اإلحراج     

 تستند إىل مبادئ توجيهية واضحة فيما خيص جتميع                                       أن  )أ ( : آللية االستعراض         ينبغي    -٢٨
  النتائج      وإنتاجها ونقلها، مبا يف ذلك املبادئ اخلاصة باحلفاظ على السرية وتقدمي                                                املعلومات   

 الصعوبات اليت           ،  يف أبكر وقت ممكن            ،  ُتحدِّد    أن   )ب ( على النحو الواجب إىل املؤمتر؛                
  تنفيذ    يف جهودها الرامية إىل               تتبعها    اليت    اجليدة     واملمارسات         ، ل األطراف       الدو  تواجهها    
 وُتيّسر التعاون البّناء فيما يتعلق بالتدابري الوقائية                               ،  تقنية الطابع       تكون    أن  )ج ( االتفاقية؛    
 ).الصني     (والتعاون الدويل       املالية     املوجودات       واسترداد    

 وأن يأخذ يف االعتبار اخلصوصيات                         ينبغي أن يكون اعتماد هذه اآللية تدرجييا،                             -٢٩
 ).أوروغواي    (التارخيية للدول واملناطق واختالف تقاليدها القانونية                              

.  عملية متواصلة         باعتباره       أن يكون عمل آلية االستعراض ُمركَّزا وأن ُينفَّذ                            ينبغي   -٣٠
الالزم      التسرع؛ وإال كان من             شديدة    وينبغي اعتماد هنج متدرِّج للحيلولة دون اختاذ قرارات                             

 ). والصني   ٧٧جمموعة الـ       (الزمن  أن ُيعاد النظر يف هذه اآللية بعد فترة من                        

 آلية الستعراض تنفيذ االتفاقية التسبب يف نشوء صعوبات                                   تتجّنب أيّ       أن   ينبغي   -٣١
 ). والصني   ٧٧جمموعة الـ       ( من أنواع االنتقاء بني الدول األعضاء                      نوع     أو أيّ   ، سياسية     

 لاللتزامات احملددة يف االتفاقية، وأن حتترم مبادئ سيادة الدول                                       ينبغي أن متتثل اآللية             -٣٢
 ). والصني    ٧٧جمموعة الـ     (واملساواة فيما بينها            

وينبغي أن       . ال ينبغي أن تكون اآللية معقدة للغاية وال أن تتطلّب موارد كثرية جدا                                     -٣٣
 ). والصني   ٧٧جمموعة الـ     (تكون شفّافة وتشاركية               

راض شامالً ومنهجياً، وأن يوفر تقييماً موضوعيا لتنفيذ الدول                                      ينبغي أن يكون االستع            -٣٤
 ).جنوب أفريقيا        (األطراف االتفاقية           

ينبغي أن تتسم عملية االستعراض بالكفاءة والواقعية، وأالّ ُتفرط يف إرهاق الدول                                                    -٣٥
 ).جنوب أفريقيا        (األطراف باألعباء             

من تعزيز فعالية          يزيد    قليمية القائمة         آليات االستعراض الدولية واإل             إن إجياد ما يكّمل          -٣٦
وباستخدام اآلليات           .  واإلقليمي بني الدول األطراف وتسريع وتريهتا                        الدويل  جهود التعاون         

 ميكن التقليل مما ال لزوم له من حاالت التأخري وسوء التفاهم بني مجيع                                            القائمة،    اإلقليمية     



 

9  
 

CAC/COSP/WG.1/2008/6  

  العدالة،   وحتقيق الوصول السريع إىل                ميكن االقتصاد يف إنفاق املال                  كذلك      املعنية، و      األطراف    
 ).بروين دار السالم         (عند االقتضاء        

   استعراضٍ      إنشاء آليةِ       يف  طابع االتفاقية العاملي والفريد اعتماد هنج شامل                                يقتضي    -٣٧
 .)النمسا     (سم بالفعالية وتكون شاملة على حنو كاف                        لتنفيذ االتفاقية تتّ         

ة شاملة عن حالة تنفيذ االتفاقية، وأن تنطلق                                 ينبغي أن تستند آلية االستعراض إىل حمل                       -٣٨
 ).الصني   (من مبدأ التنفيذ التدرجيي يف إطار مشاورات تامة ومتساوية بني الدول األطراف                                             

 على أن من الضروري إنشاء  األوىل، يف دورته هذاخت، الذي ١/١ املؤمتر، يف قراره اتفق -٣٩
ومن مثّ ُحلّت مسألة .  مكافحة الفسادتفاقيةاآلية مناسبة وفعالة للمساعدة يف استعراض تنفيذ 

 ).فرنسا  ( اآلليةبأمناط هذه إال املسألة املتعلقة  َتتَبّق، ومل هذهاحلاجة إىل آلية االستعراض 

أربع      آلية االستعراض أثناء دورة املؤمتر الثالثة، أي بعبارة أخرى، بعد                                     ُتعتمد   جيب أن       -٤٠
 ).فرنسا    (االتفاقية     بدء نفاذ       سنوات على        

 معين بآلية استعراض واحدة، فيجب أن تكون هي اآللية                                ١/١مبا أن قرار املؤمتر           -٤١
). فرنسا   (الوحيدة، وأن توفّر ما يلزم لعمليات استعراض دورية للوضع يف كل دولة طرف                                          

وينبغي آللية االستعراض أن تساعد الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاالً، على                                               
من   ) أ  (٣ من االتفاقية، وكذلك يف الفقرة                  ٦٣ من املادة       ٧عليه يف الفقرة        النحو املنصوص         

 ).النرويج     (٢/١قرار املؤمتر      

ينبغي أن يهدف االستعراض إىل تيسري وتعزيز تنفيذ التدابري الرامية إىل منع الفساد                                               -٤٢
 .)التفيا   ) (١املادة     (ومكافحته، على النحو املنصوص عليه يف بيان أغراض االتفاقية                                    

ينبغي لعملية االستعراض أن تشّجع على احلوار مع السلطات الوطنية واخلرباء    -٤٣
 ).التفيا(املتمّرسني، لكي يكون التقييم واالستنتاجات كالمها موضوعيا ومقبوال يف آن واحد    

مع العلم بأن اإلطار الزمين سوف يتوقّف على نطاق آلية االستعراض، ُيستحَسن أن        -٤٤
 ).النرويج(ل األطراف يف جولٍة أوىل من االستعراض يف غضون فترة أربع سنوات   متّر كافة الدو 

 املناسبة لتحقيق            اآللية  ينبغي، يف مرحلة النقاش احلالية، تركيز االهتمام على حتديد                                     -٤٥
 املشتركة، أثارت خالفات                  اآلراء    ولكّن هذه املسألة، إضافة إىل بعض                     )٤(.األهداف املذكورة        

 اخلالفات ليتسىن تقدمي اقتراح يف دورة                       تلك   من جتاوز       ولن يكون هناك بدّ          . الرأي  عديدة يف      

                                                                 
 (4) CAC/COSP/WG.1/2008/2 ١٨٦-١٨٣، الفقرات. 
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وينبغي إجراء تلك             .  من االنطالق يف هناية املطاف                    االستعراض      املؤمتر الثالثة، ومتكني عملية                 
 .)أوروغواي     ( التوصل إىل توافق اآلراء املطلوب               بغية  العملية بتدرُّج ومرونة            

، فينبغي أن         التراتب    تفضي إىل أي شكل من أشكال                     التقارير ال ينبغي أن           أن   مع  -٤٦
 بغية دفعها إىل االمتثال              اليت جيري استعراضها،            هة للدول     وخطط عمل موجّ           توصيات     تتضمن      
ينبغي     كما     وخطط العمل األسلوب العقايب،                     التوصياتُ       جتتنب   وينبغي أن       . االتفاقية    ألحكام     

 أن ُتركّز على اهلدف الشامل الذي                      وينبغي   .  املساعدة التقنية         إىل   االحتياجات           تستبني    أن   
 كفؤا    تنفيذا    إليه آلية االستعراض، أال وهو مساعدة الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية                                              تسعى  

 .)أملانيا     (وفعاال وتعزيز انضمام مجيع الدول إليها                      

أثناء عملية مجع املعلومات، ينبغي أن ُتتاح للدول قيد االستعراض الفرصة لتبادل                                                    -٤٧
ت عن الصعوبات اليت تواجهها يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، وعن                                             املعلوما  

 ).أملانيا    (املمارسات اجليدة اليت اعتمدهتا يف سعيها إىل تنفيذ االتفاقية                                     

ينبغي أن يكون املؤمتر هو اهليئة الوحيدة املختّصة بإقرار ونشر التقارير املنبثقة من أي                                                   -٤٨
 ).املغرب   (استعراض      

ي آللية االستعراض أن تعمل على حتليل اإلجراءات املوجودة إلدماج االتفاقية يف                                               ينبغ   -٤٩
 ).نيجرييا     (القوانني الداخلية للدول حاملا تصبح تلك الدول أطرافا يف االتفاقية                                        

ينبغي آللية االستعراض استرعاء انتباه املؤمتر وسائر اهليئات املنشأة يف إطاره إىل                                                 -٥٠
 ).نيجرييا    (ف من املساعدة التقنية              احتياجات الدول األطرا              

  
  العالقة مبؤمتر الدول األطراف            -باء  

ينبغي أن ختضع آلية االستعراض لتقييم دورّي جيريه املؤمتر، بغية ضمان تنفيذ                                                 -٥١
 ).اجلزائر    (االتفاقية تنفيذا فّعاال، وتذليل أي صعوبات ُتواَجه أثناء التنفيذ                                     

يذ االتفاقية بعملها بتوجيه من املؤمتر وأن تكون                           جيب أن تضطلع آلية استعراض تنف                   -٥٢
 ).الصني  (مسؤولة أمامه       

ولذلك ال بّد من أن             . املؤمتر هو اهليئة الوحيدة املسؤولة عن استعراض تنفيذ االتفاقية                                   -٥٣
وال بّد من أن تكون               . تكون أي آلية استعراض يتم إنشاؤها هيئة فرعية تابعة للمؤمتر                                        

ردة يف أي تقرير عن استعراض تنفيذ االتفاقية صادرة عن املؤمتر ال                                           التوصيات والقرارات الوا          
 ). والصني   ٧٧جمموعة الـ     (عن اآللية نفسها          
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وجيب أن يكون للمؤمتر                 . جيب أن ُتقدَّم مجيع التقارير إىل املؤمتر لكي ينظر فيها                                   -٥٤
 ).والصني    ٧٧جمموعة الـ     (وحده الصالحية للموافقة على تقارير استعراض التنفيذ وإصدارها                                    

جيب أن ختضع اآللية لتقييم دورّي جيريه املؤمتر لتحديد ما إذا كانت عملية                                                    -٥٥
 ). والصني   ٧٧جمموعة الـ     (االستعراض تتماشى متاما مع اإلطار املرجعي لآللية                             

 ).شيلي  (ينبغي أن يكون املؤمتر مسؤوال عن إرساء السياسات العامة واألولويات                                          -٥٦

 دورة، أن يستعرض التقّدم احملَرز أثناء الفترة السابقة من أجل                                  ينبغي للمؤمتر، يف كل           -٥٧
 ).شيلي  (التخطيط للسنتني التاليتني                

  
   املنهجية   -رابعا   

  الغرض   -ألف  
 :يلي   أن تكون أهداف آلية االستعراض كما                        ينبغي   -٥٨

التدابري الوقائية؛         :  بشأن    االتفاقية      تنفيذ الفصول املوضوعية اخلمسة من                       كفالة    )أ( 
 املوجودات؛ والتعاون التقين وتبادل                       واسترداد     والتجرمي وإنفاذ القانون؛ والتعاون الدويل؛                        

 املعلومات؛    

   يكون    لالتفاقية،      دولة   أدوات إلجراء استعراض منتظم حلالة تنفيذ كل                           وضع   )ب ( 
  متواصل لضمان التنفيذ الفعال؛                على حنو      بتقدمي مالحظات            ا مصحوب    

  مكافحة الفساد؛         اتفاقية   آلية استعراض تنفيذ             اجملتمع املدين يف         إشراك    )ج( 

 من عملية        ة املستمدّ     األدوات اليت تساعد يف استخدام املعلومات                      حتديد    )د ( 
  إطار نظام للمعلومات؛             يف االستعراض، بغية تقييم التقدم الوطين احملرز يف مكافحة الفساد،                                

تخصص، بناء            املتاحة للدول للحصول على التعاون التقين امل                         الفرص    زيادة    )ه( 
 .)إكوادور    ( املرجعية، بغية ضمان التنفيذ الفعال                    الذايت  على قائمة التقييم          

مع أن احلاجة قد تستدعي، ألسباب عملية وحملدودّية املوارد، احلّد من نطاق                                               -٥٩
االستعراض أو إجراء العملية على مراحل، فال ينبغي أن مينع ذلك من أن يوضِّح اإلطار                                              

اململكة املتحدة         (لبعيد املدى هو أن يكون االستعراض واسع النطاق                                املرجعي أن اهلدف ا          
 ).لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية                
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ينبغي آللية االستعراض أن متكّن املؤمتر من احلصول على معلومات موثوقة وموحَّدة                                                -٦٠
 .عّما وصلت إليه كل دولة طرف يف تنفيذ االتفاقية                              

 أساسي يف تنفيذ             عنصر    بأنّ املساعدة التقنية هي                ٢/٤  سلّم املؤمتر يف قراره          لقد  -٦١
 وضع يف اعتباره             ؛ ٢/٣ قراره     ويف  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تنفيذا سريعا وفّعاال،                                  

 بأقصى قدر من التعاون واملساعدة يف                     بعضا   أنّ الدول األطراف يف االتفاقية ملزمة مبّد بعضها                          
  عند   على ذلك، ينبغي أن تستبني آلية االستعراض،                            وبناء    . املالية    جمال استرداد املوجودات            

 الدول     إىل  االقتضاء، االحتياجات احملددة من املساعدة التقنية لكي يتسىن تقدمي مساعدة فّعالة                                           
أداة لتحقيق        النهائي      ميكن اعتبار التقرير             وهكذا   .األطراف إلعانتها على تنفيذ االتفاقية                     

 قيد  وميكن أيضا أن تستخدم الدولة                    . ٢/٤ و ٢/٣ر    قراري املؤمت      يف األهداف الواردة         
وعالوة      .  للجهات املاحنة والوكاالت املاحنة                   وإثباهتا      لتحديد احتياجاهتا               التقرير    الستعراض      ا

  الستعراض     ا  قيد   ميكن أن يساعد االستعراض اجلهات والوكاالت املاحنة يف الدولة                                        ذلك،   على    
قنية تتقّيد مببادئ فعالية املعونة، وال                       وضمان تقدمي مساعدة ت               جهودها       بني    تنسيق      العلى   

  تزدوج مع اجلهود الدولية األخرى، وتولّد نواتج مستدامة يف بناء قدرات، وتلبـي                                        
 ).النرويج     ( النهائي     االحتياجات املبّينة يف التقرير                 

 ألغراض غري غرض التشجيع على                      ،  أن تستخدم التقارير واملعلومات املقدَّمة                    ينبغي    ال  -٦٢
وال ينبغي، على وجه اخلصوص، أن ُتستخدم ألغراض أخرى                                    .  تنفيذا فعاال      اقية  االتف   تنفيذ   

 .) والصني   ٧٧جمموعة الـ       ( أو اقتصادية، مبا يف ذلك األغراض املتصلة بالتجارة                                سياسية     

متاشيا مع         ( يكون هدف اآللية هو الترويج لتنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال                                       أن   ينبغي    -٦٣
ولكن جيب أن تعاجل تلك اآللية أيضا قضايا أخرى                                  ). تفاقية     من اال   ٦٣ املادة     من   ٧الفقرة   
 التحديات املواجهة يف ضمان االسترداد الفعلي للموجودات، وأن تعاجل أوجه                                            مثل  مهمة،    
 ). والصني   ٧٧جمموعة الـ      ( ما ُيطلب من مساعدة تقنية وما ُيقدَّم منها                          بني  القصور    

اليت تواجهها الدول األطراف يف الوفاء                    تساعد اآللية يف استبانة التحديات                أن   ينبغي   -٦٤
تلك    عن    ُتيّسر تبادل املعلومات عن املمارسات اجليدة و                       أن    مبوجب االتفاقية، و          بالتزاماهتا    
،   )٢/١من قراره       ) هـ  (٣، والفقرة       ١/١من قرار املؤمتر          ) ج  (٣عمال بالفقرة          ( أيضا   التحديات    

  والتعاون     بري الوقائية واسترداد املوجودات                    التعاون البّناء فيما يتعلّق بالتدا               ُتعّزز  كذلك أن       و
 ).اليابان     ()٢/١من قرار املؤمتر          ) و (٣عمال بالفقرة        (الدويل ضمن أمور أُخرى              

 :بالنسبة إىل الوالية اليت ُتسَند إىل آلية االستعراض، ُيقترح أن تقوم هذه اآللية مبا يلي                                            -٦٥
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ساعدة القانونية املتبادلة،               أن تساعد الدول على إنشاء نظم فّعالة لتوفري امل                          )أ( 
 بغية تيسري املالحقة القضائية يف حاالت الفساد العابر للحدود؛                                    

أن تستنبط وسيلة ملساعدة الدول على استرداد األموال اليت حوَّهلا أشخاص                                               )ب ( 
  غري مشروعة؛         بطريقة    فاسدون إىل اخلارج             

توصيات الواردة يف              أن ُتجري عمليات ميدانية للتحقّق من التنفيذ الفعلي لل                              )ج( 
  الرقابية املعنية بالفساد؛             بالُبىن    التقارير املتعلقة       

 بطلب املساعدة من اجلهاز الرقايب أو األجهزة الرقابية                               مأذونة    أن تكون       )د ( 
 املوجودة يف البلد؛        

واللوائح     أن تتحقّق من التطبيق السليم ألحكام خمتلف النصوص التشريعية                                      )ه( 
 ساد واجلرائم املالية يف الدول األطراف؛                      املتعلقة بالف      التنظيمية    

أن تستفيد من نتائج عمل صندوق النقد الدويل يف الدول األطراف بشأن                                                )و ( 
االستخدام الصحيح للميزانية الوطنية وميزانيات اجملتمعات احمللية وامليزانيات ذات الصلة فيما                                                   

 خيص اإليصاالت واإلنفاق؛                

 التنسيق بني آلية االستعراض واآلليات                       أن تنظر يف استحداث أداة لتيسري                      )ز ( 
 ؛ من قبلُ    الدولية واإلقليمية املوجودة             

احلكم     أن تقّدم إىل اهليئة املختصة اقتراحات وتوصيات تستهدف حتسني                                     )ح( 
  يف الدول األطراف وتيسري تنفيذ أحكام االتفاقية؛                           الرشيد   

مبكافحة      أن تقترح استحداث وتنظيم وحدات يف الدول األطراف ُتعىن                                          )ط ( 
الفساد، وكذلك طرائق لتشغيل تلك الوحدات والتعامل مع كل املعلومات ذات الصلة، إذا                                                      

 .)مايل   (اقتضت الضرورة ذلك            

ينبغي توفري قاعدة بيانات بتجميع وتعميم املمارسات الناجحة يف مكافحة الفساد، مبا يف                              -٦٦
لدول األطراف والدول املوقِّعة، وخباصة           ذلك السوابق القانونية والتعليقات القانونية املقدَّمة من ا            

وفيما يتعلق باحلكم الذي ينص على أنه ينبغي ألي                    ). نيجرييا    (بشأن استرداد املوجودات املالية           
 أن   ُيقترح   التحّديات،    مواجهة   املمارسات اجليدة و     للتشارك يف   فرصاً    تتيح آلية استعراض أن      

راف من نشر معلومات عن التجارب املتعلقة                 تشتمل آلية االستعراض على نظام ميكّن الدول األط                 
باملمارسات اجليدة، والتحّديات املصاَدفة، واملشاكل املوجودة يف التشريعات الوطنية، واحلاالت                                  

إتاحة   النمطية، وأي معلومات أخرى ميكن أن تساعدها على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فّعاالً، ومن                         
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وميكن استضافة نظام من هذا القبيل يف موقع             . ب تلك التجار    عن  املعلومات    سبل الوصول إىل   
تصميمه على غرار البّوابة اليت تستخدمها املؤسسات العمومية يف بنما                         كما ميكن     ،  الشبكي   األمانة   

 ).بنما   ((www.setransparencia.gob.pa/sibupraip)إلدارة املعلومات املتعلقة باملمارسات اجليدة               

 األهداف الرئيسية لالستعراضات اليت جتريها اآللية                              ينبغي يف بادئ األمر أن تكون                 -٦٧
 : كما يلي    

بتوفريها معلومات عن               وذلك    دية،     اجمل  ومشاركته      املؤمتر     فعالية   أن تكفل        )أ( 
 الكيفية اليت جيري هبا تنفيذ مواد وأجزاء معينة من االتفاقية؛                                  

ت اليت     أن تعّزز احلوار بني الدول بشأن النجاحات اليت حققتها والتحديا                               )ب ( 
 واجهتها يف تنفيذ واستخدام مواد أو أجزاء معينة من االتفاقية؛                                   

 .أن تبّين الفرص احملتملة لتقدمي الدعم أو املساعدة                          )ج( 
  

  النطاق املواضيعي لالستعراض        -باء 
 : اجملاالت التالية        على   أن ُيركّز عمل آلية االستعراض                     ينبغي   -٦٨

 الدولية الواردة يف         التعاونية     كيز على التدابري         الدويل، مبا يف ذلك التر              التعاون    )أ( 
  للعدالة؛    املطلوبني    االتفاقية، مثل تبادل املساعدة القانونية وتسليم                           

 حتسني التعاون بني              تدابري    التركيز على تنفيذ             وخباصة     املوجودات،         استرداد     )ب ( 
 االتفاقية؛     ن يف الفصل اخلامس من              الدول األطراف، وفقا ملا هو مبيّ                 

 وخباصة التركيز على تلك املشاريع من املساعدة التقنية اليت                                      التقنية،      ساعدة    امل )ج( 
 .)الصني    ( الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية                    قدرات    تدعم تعزيز        

). فنلندا    (ينبغي أن ُينظر إىل عملية التنفيذ واستعراض التنفيذ كنشاط متواصل                                                   -٦٩
 من مراعاته يف آلية االستعراض، ويف اختيار                              واالتفاقية هي نتاج حل توفيقي متوازن بدقة ال بد                                 

وخالل املرحلة األوىل من االستعراض، جيب                           ). النرويج     (املواد املزمع أن تكون قيد االستعراض                           
أن ُتركز اآللية على املسائل ذات األولوية املدرجة يف املواد اإللزامية من االتفاقية، وهي املواد                                                        

رمي وإنفاذ القانون، والتعاون الدويل، واسترداد املوجودات                                      املتعلقة بالتدابري الوقائية، والتج                 
جيب أن تكون العملية               (املالية، بغية استعراض وضعية التشريعات ذات الصلة يف كل دولة                                           

 ).اليابان     (وينبغي إيالء االعتبار الواجب للمواد الوثيقة الترابط                                   ). التشريعية سابقة للتنفيذ               
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ة من املسائل، تبلغ من الكثرة درجة يتعذّر معها على                                تتناول االتفاقية طائفة واسع                 -٧٠
ولذا ينبغي اختيار بعض مواد االتفاقية للجولة األوىل                            . آلية االستعراض أن تعاجلها منذ البداية                   

وقد يكون من املفيد أن تركّز دورات االستعراض الزمنية اإلضافية                                           ). فنلندا   (من االستعراض         
، فُيتَّبع يف ذلك هنج تدرجيي بشأن التنفيذ                         على مسائل حمّددة ومزعجة بوجه خاص                      

 ).أملانيا   (ولكن ينبغي استعراض كل األحكام يف هناية املطاف                               ). النرويج    (

ينبغي أن تتناول اآللية طائفة خمتارة ومتوازنة من املواد من كل فصل من فصول                                             -٧١
 االرتباط فيما بينها              وينبغي إيالء االعتبار الواجب إلدراج املواد اليت تكون وثيقة                            . االتفاقية   

 ).النرويج    (

 احلقيقية اليت       والتحديات       السعي أثناء عملية االستعراض إىل معاجلة املشاكل                           ينبغي   -٧٢
 )٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ عامي  يف  (فقد حدثت منذ وضع االتفاقية                 . تواجهها الدول األطراف          

 على     ومعظم هذه التطورات متتثل من الناحية الشكلية                       .  ومؤسسية مهمة        قانونية     تطورات    
 القائمة يف        والتحديات      . القانونية واملؤسسية املنصوص عليها يف االتفاقية                           للمقتضيات       األقل   

 وإنشاء املؤسسات بقدر ما تتعلق بإنفاذ                             التشريعات      جمال مكافحة الفساد ال تتعلق بصوغ                      
 حديثا وفعالية األنشطة املضطلع هبا يف جمال منع                              املنشأة    التشريعات وكفاءة املؤسسات                

 .)التفيا    ( ومكافحته     الفساد   

آلية االستعراض قدرهتا على استجالء                         يف    إحدى السمات املهمة              تكون     أن    ميكن    -٧٣
كذلك إىل        إلجنازات و       ا  توجيه االنتباه إىل            ينبغي      لذا .التحديات واملمارسات اجليدة املشتركة                        

إمكانية استبانة              االستعراض مبرور الوقت                آلية   أيضا أن تتيح            وينبغي      .املسائل املعلَّقة يف كل دولة                  
 مشتركة         مناسبات       أيضا تنظيم          وميكن     . وتوفري التدريب           حتسينات      اجملاالت اليت يلزم فيها إجراء                    

 وجيمع خرباء           املال  القتصاد يف إنفاق           ل لدول    ل يتيح اجملال      لتبادل اخلربات يف تلك اجملاالت ّمما                    
 للتحديات املشتركة                 دي  بالتص   بارزين من السلطات الوطنية املختصة واجلهات املعنية املكلّفة                                        

 .)التفيا      (بني الدول األطراف          

 الضعف يف تشريعات مكافحة الفساد                           مواطن    استبانة       ينبغي آللية االستعراض                  -٧٤
 مواطن       الوقائية الوطنية وفقاً ألحكام االتفاقية ذات الصلة، وكذلك                                      العامة    والسياسات      

تبادلة وتسليم املطلوبني للعدالة                  يف التعاون الدويل يف جماالت املساعدة القانونية امل                         الضعف   
 ضعف من هذا           ومواطن     يف تصحيح أي حاالت                وميكن أن تسهم        واسترداد املوجودات،            

 ).نيجرييا      (القبيل  
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احلرص على وجود حوار مستمر مع الدول األطراف                               ينبغي آللية االستعراض             -٧٥
بشأن تنفيذ االتفاقية            ) ية انطالقاً من أنه مت ملء قائمة التقييم الذايت املرجع                       (والدول املوقّعة      

. وبشأن الصعوبات املصاَدفة يف تنفيذ أحكامها وبشأن أي انتهاك ظاهري لتلك األحكام                                                     
ومن خالل حوار من هذا القبيل، ينبغي لآللية أيضاً أن تقترح على الدول األطراف تدابري                                               

ضاء بتقدمي          عالجية مناسبة، وأن تساعدها على االمتثال اللتزاماهتا، وأن توصي عند االقت                                                  
ويتعّين إجراء ذلك احلوار عن طريق مشاورات منتظمة                                     . مساعدة تقنية حتقيقاً لتلك الغاية                   

 ).نيجرييا      (رتَّب هلا باالتفاق مع الدول األطراف املعنية                       وبعثات يُ      

 مساعدة الدول على                من أجل      إعداد وتعميم استراتيجيات               ينبغي آللية االستعراض            -٧٦
 .ونية يف حاالت استرداد املوجودات وتبادل املساعدة القانونية                                  اإلجراءات القان        غمار    خوض     

ينبغي أن تشمل اجلولة األوىل من عمليات االستعراض املواد الرئيسية من االتفاقية،                                                   -٧٧
 ).النرويج   (وخصوصا اإللزامية منها               

  يف املرحلة األوىل، ينبغي حتليل درجة امتثال األطر القانونية والتنظيمية الرقابية                                              -٧٨
 ).أملانيا    (ألحكام االتفاقية          

ولذلك الغرض،       . يف املرحلة الثانية، ينبغي حتليل التنفيذ العملي ألحكام االتفاقية                             -٧٩
ينبغي صياغة استبيانات أكثر تفصيال تركّز على التنفيذ العملي لالتفاقية وإرساهلا إىل الدول                                                      

 ).أملانيا    (اخلاضعة لالستعراض             

انةَ إىل إعداد استبيان شامل خبصوص مجيع األدوات                                يدعو الفريُق العامل األم          -٨٠
 ).سويسرا   (التشريعية املوجودة واملمارسات املّتبعة يف كل دولة طرف                                  

أي، بعبارة أخرى، ينبغي                 (ينبغي تطبيق عملية االستعراض على مجيع أحكام االتفاقية                                        -٨١
قية من الثاين إىل         ولذلك فإن من شأن االستبيان أن يشمل فصول االتفا                                  ). اعتماد هنج شامل           

 ).سويسرا    (السادس     

ينبغي لإلطار املرجعي آللية االستعراض أن ينص على نظام حمدد الستعراض التنفيذ،                                                     -٨٢
وينبغي للمعايري          . وفقا ألحكام االتفاقية، وأن حيدد فترة االستعراض بسنتني أو ثالث سنوات                                           

ي لإلطار املرجعي أن يقتضي                   كما ينبغ     . أن تتيح للدول فرصة إلبداء آرائها على نطاق واسع                              
من الدول أن تنشئ نظاما للتفتيش على األداء وتقييمه يف املنطقة لكي يدعم االستعراض                                              

 ).تايلند    (السالف الذكر         
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ينبغي أن حتتوي كل عملية استعراض على أسئلة تتعلق مبستوى االمتثال الوطين                                                  -٨٣
 ).بريو  (قّته أو قّدمته كل دولة طرف                  ألحكام االتفاقية، وكذلك مبستوى التعاون الدويل مما تل                            

  
  اإلجراء املّتبع       -جيم   

  طرائق االستعراض وتعليقات عامة -١ 
لكي يتسّنى حتديد اإلطار املرجعي، من املهم وضع خمطط البنية اليت سوف يقوم                                                -٨٤

وينبغي استخدام استبيان                . وهناك عدة مراحل رئيسية لعملية االستعراض                          . عليها هذا اإلطار          
وينبغي أن        . قييم الذايت كخطوة أولية جلمع املعلومات عن التشريعات والسياسات العامة                                           للت

وأما    . ُيعىن بالنظر يف مدى االمتثال ألحكام االتفاقية وخصوصا األحكام اإللزامية منها                                        
عملية االستعراض، اليت تستند إىل معلومات وافية                             ) أ : (املراحل الالحقة فهي كما يلي               

ن خالل التقييم الذايت، وُتستكمل مبعلومات موثوقة من مصادر أخرى، واليت                                       بالغرض ُتقّدم م       
ينبغي أن تشمل زيارات موقعية يقوم هبا خرباء واستشاريون لدى منظمات دولية ومنظمات                                                     

وضع مشروع تقرير يعلّق عليه البلد اجلاري استعراضه؛                                  ) ب (حكومية وغري حكومية معنية؛                
أو    /نشر التقرير النهائي و            ) د(لى توصيات واستنتاجات؛                   صوغ تقرير هنائي، حيتوي ع                  ) ج(

وينبغي أن تقوم الدولة اخلاضعة لالستعراض وكذلك اخلرباء،                                   . متابعة النتائج اليت خلص إليها                  
بتحديد املسائل اليت ينبغي مناقشتها أثناء الزيارات املوقعية، واختاذ قرار بشأن َمن ينبغي                                                  

وينبغي      ). وي الصلة، مبن فيهم ممثلو اجملتمع املدين                     مثل أصحاب املصلحة ذ              (االجتماع به          
لإلطار املرجعي أن يتيح على حنو بّين ما يكفي من الوقت والقدرة ملعاجلة األسئلة التكميلية                                                  

 ).النمسا واململكة املتحدة           (بغية احلصول على إيضاحات بشأن أي مسائل معلّقة                                 

ن الوقت والقدرة ملعاجلة األسئلة                 ينبغي أن يتيح اإلطار املرجعي صراحة ما يكفي م                             -٨٥
وال ميكن االفتراض بأن التقييم الذايت سيوفر حبد ذاته معلومات كافية                                       . التكميلية   

ومن املهم أن ُتتاح             . للمستعرضني لكي يستعرضوا على النحو الصحيح تنفيذ االتفاقية                                   
شأن أي       إمكانية لتوجيه أسئلة تكميلية طيلة مراحل االستعراض للحصول على إيضاحات ب                                                  

 ).اململكة املتحدة       (مسائل معلّقة       

جيب أن تتوّخى عملية االستعراض أدوات ووسائل تتيح الفرصة للبلد الذي سبق                                                   -٨٦
استعراضه لكي يتسّنى لـه تبيان التطورات اليت حتقّقت فيه بشأن تنفيذ أحكام حمّددة من                                                        

صل، حبيث يستخدم فريق                   االتفاقية يف التقرير النهائي، حىت بعد نشره، وذلك على حنو متوا                                       
 ).أذربيجان     (اخلرباء نفسه الذي قام باالستعراض األّويل                      
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ينبغي إنشاء جملس خرباء الستعراض تنفيذ االتفاقية، وينبغي أن يقّرر ما هي األحكام                                                   -٨٧
اليت ينبغي إدراجها يف االستبيان، وأن يضع قائمة باألحكام املهمة بصفة خاصة املراد                                                      

 ).أملانيا    ) (ال يزال يتعني حتديد التفاصيل يف هذا اخلصوص                          (لدول    استعراضها يف مجيع ا           

ينبغي استعراض الدول وفقا لترتيبها الوارد يف قائمة ينبغي أن يعّدها جملس اخلرباء يف                                                   -٨٨
وينبغي أن تتضمن هذه القائمة جداول زمنية ُمفصَّلة وأن تراعي التوازن                                     . مرحلة مبكرة      

وينبغي نشر         . وف ُتستعرض، وذلك بأسلوب بعيد عن التدّخل                          اإلقليمي، وختتار الدول اليت س             
 ).أملانيا   (القائمة على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية                                      

وفقا ملبدأ        (اختيارهم        املعلومات عن اخلرباء وعن عملية                    علنا    تاح    أن تُ    ينبغي   -٨٩
 أنشطة التنسيق            تنظيم    )أ ( : كما يلي      اخلرباء    لس   وينبغي أن تكون املهام الرئيسية جمل                   ). الشفافية   

   بشأن كيفية التخطيط لعملية االستعراض وتنظيمها؛                             واألمانة    واالستشارة مع املؤمتر            
ومواد االتفاقية عند              ( الدول     اختيار      )ج (  مع منظمات الرصد األخرى؛                  التعاون     )ب (

سوف     رباء الذين        من ذلك، اختيار اخل             واألهم    )د(  استعراضها؛       سيجري     اليت    ) الضرورة   
  وطرائق   وينبغي أن يستند انتقاء الدول                    .  بعمليات االستعراض يف الدول املختارة                       يقومون   

 األخرى       اآلليات      وأن يأخذ يف احلسبان إجنازات                   ، إجراء االستعراضات إىل مبدأ عدم التدخل                      
 .)أملانيا    (ازدواج العمل       بغية   

 اخلرباء أفرقة استعراض               ينبغي أن ينشئ جملس             االستعراض،      عند إجراء عمليات               -٩٠
 األكثر، مع احلرص على التوازن اجلغرايف، مثلما ذُكر                           على ن من ثالثة خرباء           تتكوّ   (خمصصة      

  ، وينبغي أن يعمل اخلرباء بصفتهم الشخصية                        .  التقارير    مشاريع     حتليل    همة     ، ُتكلَّف مب      )أعاله   
. وخربة إقليمية         وأن يتمتعوا مبا يناسب من معرفة مهنية                           وحمايدين،       وأن يكونوا مستقلني            
 املعلومات ذات الصلة اليت تصدرها هيئات التقييم التابعة                                    االعتبار      وينبغي أن تؤخذ يف             

، وهو ما يعلّل لضرورة إنشاء                 الفساد    أو الدولية األخرى املعنية مبكافحة                اإلقليمية     لآلليات     
 .)أملانيا     ( تعاون تتوىل حتديدا مهمة التنسيق مع تلك اهليئات                             أفرقة  

 يف صيغتها النهائية،     القطرية أن تضطلع أفرقة االستعراض مبسؤولية وضع التقارير   ينبغي -٩١
 هذه التقارير قبل تقدميها إىل    اخلرباءوينبغي بعد ذلك أن يناقش فريق  . مبا يف ذلك التوصيات
 عن اختيار الدول وخصوصا ذات الصلة، املعلوماتوينبغي أن تنشر    . املؤمتر ومناقشتها فيه 

 النهائية، يف املوقع الشبكي اخلاص مبكافحة الفساد     والتقاريرزمنية لتقدمي املعلومات  وعن األطر ال
وينبغي أن يعتمد فريق   ). وفقا ملبدأ الشفافية( باملخدرات واجلرمية  املعينملكتب األمم املتحدة 

 .)أملانيا  ( داخليا يف غضون ستة أشهر بعد إنشاء آلية استعراض تنفيذ االتفاقية   نظامااخلرباء 
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وف     أو النتائج اليت س            التقارير     فحسُب بأنواع الوثائق أو                 الشفافية     ال تتعلق مسألة          -٩٢
فطريقة تشكيل آلية             . ذاهتا   تاح للعموم، بل تشمل أيضا آلية االستعراض                           ستعرض وتُ      تُ 

 أيضا مسألة مشاركة اجملتمع                   االستعراض      وينبغي أن تتناول عملية                . االستعراض هلا أمهيتها             
 ).جنوب أفريقيا        ( اخلاص    املدين والقطاع      

ينبغي لإلطار املرجعي أن ينص على تدابري لدعم انضمام الدول إىل اتفاقات ثنائية أو                                               -٩٣
وينبغي ألي جهد من هذا القبيل أن يشمل تبادل املعلومات واملعارف                                    . متعددة األطراف       

 ).تايلند    (واخلربات يف جمال استحداث تدابري منع الفساد وقمعه                             

 ويتناول طائفة واسعة من املسائل، ينبغي                         ،  أنّ املؤمتر جيتمع مرة كل سنتني                   مبا  ولكن،   -٩٤
 إلمكانية أن يساعده يف النهوض هبذه املهمة جهاز آخر، مثل فريق خرباء                                                االعتبار     إيالء    

اقتضت     أو كلما      ( هذا اجلهاز، سنويا            يعمل   وميكن أن       .  دويل مفتوح العضوية         حكومي   
 واقتراح تدابري تصحيحية أو مسارات عمل                           ،  االستعراض       نتائج عملية        دراسة    على   ،   )الضرورة   

 .)أوروغواي      ( تنفيذ االتفاقية         لتحسني    على املؤمتر      

ينبغي أن يتيح املستعِرضون التقريَر للدولة قيد االستعراض، وأن يقّدموا نسخةً منه إىل    -٩٥
 ). املتحدةاململكة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لكي يستخدمه املؤمتر    

يف احلد األدىن، ينبغي أن ُتطالب كل دولة باجتياز استعراض مكتيب جيريه اخلرباء            -٩٦
وينبغي أن يشتمل االستعراض املكتيب على حوار بني الدولة اجلاري استعراضها   . املعنيون

 املتعددة     واخلرباء املستعِرضني، تيّسره االستعانة بوسائل اتصال خمتلفة، ومنها املكاملات اهلاتفية        
األطراف، واملؤمترات بواسطة الفيديو، واللقاءات الشخصية، وتبادل الرسائل بالربيد     

 ).الواليات املتحدة (اإللكتروين، حسبما يكون مناسبا  

ينبغي اختاذ قرار بشأن عدد الدول املزَمع تقييمها، كل سنة أو كل نصف سنة، وفقا       -٩٧
ختار الدول عشوائيا، وكذلك كلٌ من املقيِّمني ذوي    وسوف ُت. لتوافر التمويل ولقدرة األمانة

 ).شيلي(الصلة 

ينبغي استخدام طرائق استعراض خمتلفة، ومنها استقصاءات تقييم ذايت واستعراضات      -٩٨
يقوم هبا نظراء وخرباء وزيارات إىل البلدان، تبعا للمواد املدَرجة قيد االستعراض واملرحلة اليت    

 ).شيلي) (مرحلة أولية أم أكثر تقدما(بلغتها عملية االستعراض 

ينبغي للجنة اخلرباء أن تعد اإلطار املرجعي آللية االستعراض واملعامل القياسية  -٩٩
وبناًء على ذلك، ينبغي هلا    . أو املعايري املوحَّدة اخلاصة باالستعراض جلميع الدول  ) بارامترات(
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ة من االتفاقية، مبتدئاً باملواد الرئيسية     أن تصمم استبيانات خمتلفة، يتناول كل منها مواد معين    
 ).شيلي(وشامال معظم األحكام واملسائل املعاجلة  

وهذه االستبيانات، اليت سوف تكون واحدة جلميع الدول، ينبغي أن ُترسل إىل مجيع      -١٠٠
 ).شيلي(الدول األطراف يف االتفاقية 

 أن يكون استعراض تلك الدول    ينبغي وضع قائمة بالدول الراغبة يف تقييمها؛ وينبغي    -١٠١
وينبغي للجنة اخلرباء أن تقيِّم تقريرا أوليا حيتوي على        . هو املرحلة األوىل من عملية االستعراض  

وينبغي أال يكون املقيِّمون من مواطين الدول  . معلومات خلفية توفرها الدول املستعَرضة
وينبغي تقدمي التقرير    . ك البلداملستعَرضة، وال جيوز أن تسمّيهم أو توافق عليهم حكومة ذل 

 ).شيلي(األويل إىل الدولة اليت جرى استعراضها لكي تنظر فيه  

وأخريا، ينبغي ملمثلي األمانة واملقيِّمني أن جيتمعوا مبمثلي الدولة اليت جرى استعراضها  -١٠٢
 ).شيلي(

التقّدم      ويف مرحلة ثانية، ينبغي تكرار العملية خبصوص الدول اليت مل تتطّوع ب                    -١٠٣
 ).شيلي (لالستعراض، على أن جيري اختيارها عشوائيا                

  
  التقييم الذايت  -٢ 

  الردود    وينبغي أن ُتقدَّم        .  التقييم الذايت املرجعية هي أنسب أداة جلمع املعلومات                        قائمة   -١٠٤
   سوى    الراهن    وال تتناول حمتويات القائمة يف الوقت                    . القائمة إىل املؤمتر عرب األمانة               أسئلة     على  

.  نطاق املسائل اليت تتناوهلا القائمة                     ع يوسّ   وميكن للمؤمتر أن            . األجزاء اإللزامية من االتفاقية               
 اليت تواجهها الدول األطراف يف الوفاء                    الصعوبات       حتديد      املرجعية    ومن املهم أن ُتيّسر القائمة            
 .)ابان   الي  ( احتياجاهتا من املساعدة التقنية                   حتديد   كذلك     و بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية                 

لعلّ الدول األطراف توّد طلب املساعدة يف إعداد التقييم الذايت من األمانة أو من                                            -١٠٥
). فنلندا واململكة املتحدة          (خرباء من الدول األطراف األخرى أو غريها من اجلهات املعنية                                   

ان    وقد يكون من الضروري صقل قائمة التقييم الذايت املرجعية احلالية من أجل تلبية غرض تبي                                                  
 ).اململكة املتحدة       (االمتثال     

 ذات الصلة ومن           الوطنية     األولية بني السلطات            الذايت    ينبغي مناقشة نتيجة التقييم                 -١٠٦
 الذين ُتكّمل آراؤهم على                اخلاص،     جانب ممثلي األوساط األكادميية واجملتمع املدين والقطاع                              

  ديات املواَجهة وأفكاراً             التح  لطبيعة     جديدة      حنو مفيد وجهة نظر السلطات، مما يتيح رؤيةً                            
 .)فنلندا   (جديدة عن السبل املمكنة للمضي قُدما                    
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أما حتليل ما تقّدمه الدول املعنية من إجابات عن أسئلة قائمة التقييم الذايت املرجعية                                           -١٠٧
فينبغي أن جيريه فريق من اخلرباء من دول أطراف أخرى، يضم خبريا واحدا على األقل من                                                  

 ).فرنسا    (وعة اإلقليمية ذاهتا اليت تنتمي إليها الدولة اليت ُتدرس ردودها                                   بلد ينتمي إىل اجملم         

ومبا أن       . إن قائمة التقييم الذايت املرجعية ضرورية، إذ من دوهنا لن يتم أي تقييم فّعال                                        -١٠٨
 ).األردن   (القائمة املرجعية إلزامية، فإن على مجيع الدول التزاما بتقدمي ردودها عليها                                           

 مواد بدال        ١٠أي    (سيع القائمة املرجعية لتشمل مواد أخرى من االتفاقية                                  ينبغي تو      -١٠٩
 ).األردن    ) (٥من   

ينبغي تبسيط اإلجراءات اليت ُتتَّبع يف اإلجابة عن األسئلة الواردة يف القائمة املرجعية،                                                 -١١٠
 ).األردن    (ويف إعداد املبادئ التوجيهية للقيام بذلك                       

 ).أملانيا    (ر تقاريرها عن التقييم الذايت                 ينبغي تشجيع احلكومات على نش                   -١١١

 تنظيم ونشر             بشأن     القّيم     إىل مواصلة عمل األمانة                    ، إضافةً       لتلك الغاية، ال بدّ                حتقيقا     -١١٢
  CAC/COSP/2008/2  الوثيقتني       انظر     (االتفاقية        املعلومات اجملموعة من التقييم الذايت لتنفيذ                                  

 القوائم      على    من إجراء حتليل متأنّ للردود                        )٥(، ) املقدمة يف اجتماع الباز                  والوثيقة       Add.1و 
 ُيشكّل أهّم اإلجنازات                  أن  املرجعية وتقدمي توضيح، بشأن املسائل املشمولة هبذا التقييم، ملا ميكن                                                       

 .)أوروغواي       (االتفاقية       جوانب القصور فيما يتعلق بالوفاء بااللتزامات مبوجب                                              كذلك     و 

 إىل الدول        التعليقات      وسريعة لتقدمي           استحداث طريقة سهلة               بدوره     يستلزم ذلك          قد  -١١٣
 تلك املعلومات على الفور، إضافة إىل استخدام قوائم التقييم الذايت                                 استخدام   حىت يتسىن هلا          

 .)أوروغواي    (يف العملية       يف املراحل األكثر رمسية               املرجعية    

ة أو     إىل الدول إما عن طريق خرباء ُمعيَّنني خّصيصا هلذه املهم                              التعليقات     نقل   ميكن   -١١٤
 بنقل    اخلاصة     ع للقيام بتلك العملية األولية               ترتيبات تعاونية مع دول تتطوّ                   خالل   من   

  بسرعة     ويف كلتا احلالتني، ينبغي أن ُتنقل املالحظات                              .  معا   الطريقتني      أو بواسطة        ، التعليقات   
  عمليات     وُيشكّل حتليل الردود أساسا إسهاما من أجل                              . دومنا حاجة إىل سفر األشخاص                    

  بفائدة    ى أمشل وتضم عددا أكرب من املشاركني، وسيعود يف الوقت ذاته                                        استعراض أخر        
 .)أوروغواي     (مباشرة على الدول املعنية             

                                                                 
 .١٩١ و١٨٢املرجع نفسه، الفقرتان  (5) 
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وعند اكتمال الرد على                .  تشمل القوائم املرجعية جوانب خمتلفة من االتفاقية                         أن   ينبغي   -١١٥
. الفور  على     عليقات    الت مرجعية، ينبغي أن يقّدم اخلرباء املعّينون أو الدول املتطوعة                                     قائمة    كل   

 ميكن      اليت   أساسا للتحضري ملختلف مراحل االستعراض،                             التعليقات    وينبغي أن ُتشكِّل تلك               
 .)أوروغواي     (ن حسبما يكون مناسبا                 تكميلها بتطبيق مزيد من منائط املساعدة والتعاو                          

  
  املستعِرضني/استخدام اخلرباء  -٣ 

بادرات لتوسيع نطاق املعلومات                    ينبغي استكشاف إمكانية القيام مبزيد من امل                         -١١٦
جري عملية االستعراض اخلرباء دون سواهم؛ وينبغي أن تكفل                                       يُ  أن   ينبغي   ) أ: (اجملموعة   

 يأخذ اخلرباء يف االعتبار املعلومات اإلضافية                           أن   ميكن  ) ب  (خربائها؛     الدول املعنية توافر          
دولية واإلقليمية القائمة،              اليت خترج هبا آليات االستعراض ال                  الستعراض     ا قيد  املتعلقة بالدولة       

 يطلبوا إىل        وأن   أن حيلِّل اخلرباء مجيع املعلومات املتاحة                         ينبغي   ) ج  ( العمل؛   تكرار    اجتناب     بغية   
وميكن أن يأخذوا          . االقتضاء      الستعراض تقدمي توضيحات ومعلومات إضافية عند                                  ا  قيد  الدولة   

ملعلومات املوفرة من            كا  للعموم،   يف احلسبان أيضا معلومات أخرى من املصادر املتاحة                                 
) د ( من االتفاقية؛      ٦٣ من املادة      ٦ للفقرة  املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، وفقا                      

  عملية    على تبادل املعلومات والتواصل يف مجيع مراحل                            بقوة   وممثلو الدول املعنية            خرباء    ُيشجَّع   
وتوفر األمانة املساعدة              . ا االستعراض فيما بينها طريقة تنظيم أعماهل                            أفرقة    تقرر   و االستعراض     

 ).النمسا     (الطلب   عند   

  استعراض من جانب              أفرقة       أفرقةٌ صغرية تسّمى                  أن تقوم باستعراض التنفيذ                        ينبغي     -١١٧
  من وكقاعدة عامة، ينبغي أن يأيت املقيِّمون                                    .  تتألف من مقيِّمني تسميهم احلكومات                             ، نظراء    

 وتكون له           ض املستعرَ      اليت ينتمي إليها البلد                  نفسها       واحد من بلد ينتمي إىل املنطقة                             :بلدين اثنني         
 .)شيلي     (مغايرة       مغاير ومؤسسات               حكومي     نظم ومؤسسات مشاهبة؛ واآلخر من بلد ذي نظام                                          

  خبريا من بلد يقع يف املنطقة                ( ختتار األمانة وجملس اخلرباء خبريين أو ثالثة                             أن   ينبغي    -١١٨
) ثالثا  ا من منطقة أخرى، ورمبا خبريا                      فيها الدولة اخلاضعة لالستعراض، وخبري                     تقع   اليت   نفسها   

  أفرقة   "ويشار إليهم أيضا بشكل مجاعي بعبارة                     (لتحليل تقارير اخلرباء املستعِرضني                 
 وخربائه       لالستعراض      وينبغي أن يدخلوا يف حوار نشط مع البلد اخلاضع                              "). االستعراض     

 النهائية للتقرير          غة الصي  وينبغي أن يعّدوا        . الوطنيني ويطلبوا معلومات إضافية عند الضرورة                       
 .)أملانيا    ) (املرحلة األوىل        (بالتعاون الوثيق مع اخلرباء الوطنيني                  
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 بأمساء خرباء ُيدَعون تبعاً                   أو جدول     قائمة     ينبغي لكل دولة مشاركة أن تضع                   -١١٩
وينبغي أن حتّدد القائمة              . ، مع إرسال بالغ بشأن تلك القائمة إىل األمانة                            لألحكام املستعَرضة          

وينبغي أن ُيطلَب من كل دولة مشاركة أن تسّمي                               . لئك اخلرباء من خربة فنية              ما لدى أو    
 .)الواليات املتحدة          (خبريين على األقل          

 أن تتوىل الدول األعضاء                 وُيقتَرح     . ينبغي أن يقوم باالستعراض خرباء يف هذا اجملال                           -١٢٠
عرفتهم باللغات          ترشيح اخلرباء مث تقوم األمانة باختيارهم على أساس متّرسهم املهين وم                                         

. العموم   وينبغي لألمانة أن تضع قائمة خرباء وأن تنشرها على                                   . وخربهتم الفنية املتخّصصة             
األعضاء، وينبغي            كما ينبغي أن تقبل األمانة عددا متساويا من الترشيحات من مجيع الدول                                       

أو بوسائل         وينبغي إقرار قائمة اخلرباء من جانب املؤمتر                          . أن تكون إجراءات االختيار شفّافة                     
 .)هنغاريا     (أخرى، شريطة تسجيلها حسب األصول                        

 املقدَّمة وحيددوا اإلجنازات               للمعلومات      أن جيري اخلرباء املستقلون حتليال                      ينبغي    -١٢١
 يتمتع      أن   وينبغي    . بالنسبة جلميع الدول             وموحدة   الرئيسية واملسائل املعلّقة بطريقة شاملة                    

 واجملال     األحباث     ة سابقة يف القطاع العام ويف جمال               هؤالء اخلرباء باملؤهالت املناسبة وخبرب                    
 اخلرباء يف قدرة          مشاركة     وتكمن القيمة املضافة اليت توفرها                  . األكادميي والقطاع اخلاص             

 بتحليل متعمق ومستند إىل                 الوطنية     اخلرباء على تكملة املعلومات الرمسية املقدَّمة من السلطات                            
وينبغي أن يكون            .  التحسني بسهولة أكرب            من  لب مزيدا       اخلربة وعلى استبانة اجملاالت اليت تتط                      

 جانب طائفة من املعلومات واآلراء على                        إىل لدى هؤالء اخلرباء الفهم والوقت الكافيان،                       
 ).التفيا    ( حتليل واستنتاجات صحيحة                  تقدمي   درجة كافية من التنوع لكي يتسىن هلم                       

دمي املساعدة التقنية بشأن تدريب ينبغي اختاذ تدابري احتياطية تكون متاحة من أجل تق    -١٢٢
 ).مصر(اخلرباء بغية زيادة قدرهتم لكي يكون مبستطاعهم املشاركة يف عملية االستعراض    

يتوىل استعراَض حالِة تنفيذ االتفاقية يف أي دولة طرف فريٌق من اخلرباء يتكّون من ممثلي                         -١٢٣
 ).النرويج (ة اليت جيري استعراضها       األمانة ومن خرباء من دولتني من الدول األطراف غري الدول              

ينبغي أن يكون اخلرباء ملَزمني بواجب احلفاظ على سّرية املعلومات املتبادلة خالل      -١٢٤
 ).فنلندا(عملية االستعراض، ما مل ُيتَّفَق على غري ذلك مع الدولة الطرف قيد االستعراض   

   نفسها    ة ما آتني من القارة            أن يكون نصف اخلرباء الذين يتولّون استعراض دول                           ينبغي   -١٢٥
وال جيوز ألي خبري أن يشارك يف أكثر                             .  اليت جيري استعراضها            اليت تنتمي إليها تلك الدولة                

أيضا      وينبغي أن يتابع          .  إالّ يف حال عدم وجود مرّشح مناسب آخر                       ،من استعراض واحد        
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 اتباع       مهمته يف ضمان           تكون   ذلك االستعراض موظف واحد على األقل من موظفي األمانة،                                   
 .)هنغاريا      (القواعد ويف أن يكون مستوى التوقعات واحداً جلميع الدول                              

ينبغي التشجيع على إجراء مناقشة فّعالة، كما ينبغي توسيع نطاق قاعدة اخلربة لدى                                                    -١٢٦
 ).األردن   (العاملني يف ميدان منع اجلرمية                 

 ).األردن  (ناقشة الفّعالة  كما ينبغي جلهات الوصل احملورية أن ُتشرك موظفا يف عملية امل                    -١٢٧

 يف احلسبان اتباع              اآللية   ، ينبغي أن تأخذ            ٢/١من قرار املؤمتر          ) ب  (٣ بالفقرة      عمال    -١٢٨
.  لدى تكوين أفرقة االستعراض               االعتبار    وينبغي أن يؤخذ هذا املبدأ يف                 . هنج جغرايف متوازن          

ن بلد ينتمي إىل املنطقة                م قادما    ينبغي أن يكون واحد على األقل من اخلرباء املستعِرضني                                 كما    
 نظام      لدى ذلك البلد           أن يكون        األفضل    الستعراض ومن         ا  قيد  ذاهتا اليت تنتمي إليها الدولة                 

من بلد      ) أو اخلرباء اآلخرون           (اآلخر   قانوين مماثل لنظام تلك الدولة؛ وينبغي أن يأيت اخلبري                            
  أو ت هلا هي تقييما              دولة أجر      من جانب        ينبغي استعراض دولة            وال  .ينتمي إىل منطقة خمتلفة            

 .)النرويج     (تعتزم إجراء تقييم هلا           

 وينبغي أن        ،  األطراف     الدول    بالتشاور مع       ،  أن تنشئ األمانة أفرقة االستعراض                 وينتظر     -١٢٩
 على استعراض دول أخرى                القدرة  تأخذ يف االعتبار أنّ الدول األطراف رمبا ال متلك كلها                              

 .)جالنروي     (بينما تكون هي نفسها قيد االستعراض                      

كما ينبغي أن تتسم العالقة بني فريق اخلرباء والدولة قيد االستعراض بالصراحة يف                                             -١٣٠
 ).النرويج    (مجيع مراحل العملية            

انطالقا من استخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية، ينبغي للخرباء أن جيروا حواراً بّناًء                    -١٣١
 ٢/١من قرار املؤمتر     ) ج (٣ مع الفقرة  وغَري خصامي مع الدولة قيد االستعراض، وذلك متاشيا              

كما ينبغي أن يكون الغرض من مرحلة املتابعة مساعدة الدولة اليت جيري استعراضها                          ). النرويج (
 ).فنلندا(على تقييم ما حترزه هي من تقدُّم يف سبيل حتقيق األهداف اليت حددهتا لنفسها                       

وجيوز هلم أيضا أن يناقشوا                  . فية  جيوز للخرباء أن يلتمسوا معلومات وإيضاحات إضا                            -١٣٢
 ).النرويج    (املعلومات اليت ُجمعت من مصادر أخرى مع ممثلي الدولة قيد االستعراض                                       

وينبغي أن تتسم العالقة بني فريق اخلرباء والدولة اليت جيري استعراضها بالصراحة يف                                             -١٣٣
 ).النرويج    (مجيع مراحل عملية االستعراض                   

ى األقل من الدولة قيد االستعراض ضمن فريق اخلرباء من                                     إن إدخال خبري واحد عل                  -١٣٤
شأنه أن يزيد من دقّة وكفاءة آلية االستعراض، كما أن من شأنه أن يسهم يف إجراء حوار                                                          
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بّناء يضمن االحترام الكامل لتولّي الدول زمام عملية االستعراض، حسبما هو متوّخًي يف                                            
 ).تركيا    (االتفاقية     

 أيضا بإجراء            تسمح   لقطرية أن تؤكّد أمهية االستعراض وأن                           شأن الزيارات ا         من  -١٣٥
 خياران متاحان ومها إما أن ُينشأ                       وهناك     . غريها من أشكال التشاور               من قا   حتليالت أكثر تعمّ          

   وإما أن يؤديها خرباء قطريون                  املهمة الوظيفية       ألداء هذه     ) فريق خرباء      ( اخلرباء     من  فريق حمدد      
 تفّضل حكومة اململكة            اخليارين    ومن هذين       . نظراء   فيما يسمى االستعراض من جانب ال                  

 ).اململكة املتحدة         ( خرباء قطريون        استعراضا من جانب النظراء يقوم به                    املتحدة    

 ).الواليات املتحدة          (ينبغي أن يتولّى استعراض كل دولة خرباُء من دولتني أخريني                                    -١٣٦

تعرضوا ما قّدمته الدولة              ينبغي للخرباء أن يستهلّوا عملية االستعراض بأن يس                                كما     -١٣٧
املنطلق     كون    يويف املستقبل، ميكن أن              . املستعَرضة من ردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية                          

 اليت يقوم بإعدادها             ،  التقييم الذايت        أدوات    ُعّدة   األسئلة الواردة يف            الردود ذات الصلة على                 من 
 .)لواليات املتحدة         ا (حاليا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية                           

 فيما يتعلق بعملية             ٢/١ و  ١/١ املبادئ العامة احملددة يف قراري املؤمتر                     حرصا على        -١٣٨
 فعاال، ينبغي         تنفيذا   وهدفها النهائي يف مساعدة الدول على تنفيذ أحكام االتفاقية                               االستعراض     

ممثلي    الستعراض و      ا  د قي  الدولة    ُممثّلي   إيالء االعتبار أيضا لعقد اجتماعات ُتَيّسر احلوار بني                                
تلك    عن    وينبغي إعداد حمضر            . الغاية   دول أخرى وخرباء ُتعّينهم األمم املتحدة لتلك                        

، الذي هو        على املؤمتر      ، املناسب     يف الوقت     ، االجتماعات يتضّمن التوصيات اليت سُتعرض                          
 ).أوروغواي     (لموافقة عليها       ل صالحية      ال اهليئة اليت هلا       

 : حتديد تركيبة تلك االجتماعات                     لدى   لية يف االعتبار           أخذ املعايري التا       وينبغي    -١٣٩

 وِلتَوقُّع قيام        ، االتفاقية      لكثرة عدد الدول اليت صّدقت حىت اآلن على                         نظرا   )أ( 
 لعدد الدول اليت ميكن أن             حتديد   مزيد من الدول بالتصديق عليها يف املستقبل، ينبغي وضع                             

 تشارك يف االجتماعات؛              

 تكاليف السفر          بسبب    اإلقليمي تأثري حاسم، ال                  أن يكون للمنظور            ينبغي    )ب ( 
 ؛  أيضا   القانونية     فحسب، بل بسبب أوجه التجانس الثقايف والتشابه يف التقاليد                                    

آفاق     مهمة أيضا يف توسيع              لعّدة جوانب هي           أن االعتبارات الشاملة              غري   )ج( 
 ية؛   احمللية أو اإلقليمية ويف فهم الطابع العاملي الذي تتمّيز به االتفاق                                 النظر  



 

 26 
 

 CAC/COSP/WG.1/2008/6

، بل     خلفية   معلومات      ك  نتائج عمليات االستعراض اإلقليمية                       تفيد    أن    ميكن   )د ( 
 قوائم التقييم الذايت املرجعية،             حملّ  ميكنها أيضا، إذا ُوضعت يف شكل سليم، أن حتلّ جزئيا                                     

  لطابع االتفاقية اخلاص؛              نظرا  اليت قد تتطلب، يف املقابل، معاملة فردية                       

وينبغي      .  بتوافق اآلراء          ُتعتمد     الجتماعات يف توصيات                    نتائج ا        تتبّدى      أن     ينبغي     )ه( 
 قيد   تساعد الدول            أن     و  ، ٢/١ و  ١/١ املؤمتر     أن تراعي التوصيات املبادئ العامة احملددة يف قراري                                            

 ؛ عموما      وعلى مكافحة الفساد                  لالتفاقية        الستعراض على حتسني معدل امتثاهلا                            ا

  يفل املشاركة         من خال    املساعدة     خلرباء   أن يقّدم ا      املستصوب        من  )و ( 
ولكن ال ينبغي أن حيلّ             . االجتماعات ال قبل العملية فحسب، بل خالهلا وبعدها أيضا                                  

هي     حال من األحوال حملّ حضور الدول األعضاء، اليت جيب أن تكون                                           بأيّ   حضورهم      
  املشاركة يف هذه العملية؛             الرئيسية      اجلهات     

لتعاون املتبادل وتبادل                  وا املفتوح   ع االجتماعات على احلوار                  أن تشجّ      ينبغي    )ز ( 
 ).أوروغواي      ( املطروحة     باملسائل       فيما يتعلق      اآلراء وتعميم ونقل املمارسات اجليدة                     

  
  الزيارات املوقعية -٤ 

بغية حتسني حتليل املعلومات املتاحة، ينبغي أن تنظم الدولة اليت هي قيد االستعراض                                                -١٤٠
وينبغي أن يقوم كل من الدولة قيد                 . جرائها   زيارة موقعية، تقدم األمانة الدعم للتخطيط هلا وإ                      

االستعراض واخلرباء باستبانة املسائل اليت ينبغي أن ُتناقش خالل الزيارة، وباختاذ قرار بشأن                                                     
 ).النمسا   (َمن ينبغي زيارته، مثل أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبن فيهم ممثلو اجملتمع املدين                                               

ك فيها خبريان تسميهما دولتان، واحدة تشبه                                ينبغي أن تلي ذلك زيارة موقعية، يشار                       -١٤١
، يضاف إليهما خبري                )وفقاً لفكرة استعراض النظراء             (الدولة املستعَرضة واألخرى مغايرة                 

 ).شيلي   ) (املنظمات غري احلكومية             (واحد ُيختار من بني ممثلي اجملتمع املدين                      

من قرار املؤمتر          ) أ (٣ رة للفق  أن تتسم الزيارة املوقعية بطابع غري تدخلي، وفقا                                  ينبغي    -١٤٢
 خالل الزيارة          هبا  برنامج األنشطة املقرر القيام                جدول مواعيد        لذا ينبغي أن يوضع             . ١/١

 .)النرويج     (بالتعاون الوثيق مع الدولة اخلاضعة لالستعراض                       وذلك    املوقعية    

ينبغي أن ُيتاح دليل مرجعي أو منوذج ومنهجية مّتفق عليهما بشأن كيفية إجراء                                                  -١٤٣
 ).األردن   (يارة املوقعية        الز
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كما ينبغي تزويد اخلرباء جبدول زمين للزيارات والبنود املراد حبثها خالل الزيارة                                            -١٤٤
 ).األردن    (ضمن إطار زمين معقول              

ينبغي، إذا أمكن، أن ُتترَجم التقارير إىل اللغة الوطنية للدولة قيد االستعراض                                       -١٤٥
 ).التفيا   (

رباء بزيارة موقعية إىل الدولة قيد االستعراض، إال إذا مل                              ميكن أن يقوم فريق من اخل               -١٤٦
 ).النرويج    (توافق الدولة املعنية على ذلك               

 الوطنية إىل فهم           السلطات     أن تفضي االجتماعات املباشرة بني اخلرباء وممثلي                             ويرّجح     -١٤٧
ارة     ذلك، ينبغي أن تسمح الزي                 على  وعالوة      . الستعراض     قيد ا   أوىف وأدق للحالة يف الدولة               

 املستعِرضة واألطراف               لألطراف     تتيح     أن     و ؛ املوقعية للخرباء بتجميع معلومات إضافية                     
 ).النرويج     (يضاح أي سوء فهم            إل املستعَرضة فرصة          

وقد بّينت اخلربة املكتسبة من برنامج االستعراض التجريبـي أن الزيارات املوقعية                                               -١٤٨
إذ ميكن أن تتيح فرصة جيدة للتشارك                           مفيدة للخرباء وللدولة قيد االستعراض على السواء،                          

 ١/١من قرار املؤمتر         ) ج (٣يف املمارسات اجليدة ومواجهة التحديات، متاشيا مع الفقرة                                  
 ).النرويج    (

ولكي ُتنفَّذ مهام الزيارة بكفاءة، جيب أن ُتتاح كل املعلومات للخرباء بلغٍة                                      -١٤٩
 ).النرويج    (يفهموهنا؛ كما جيب توفري أي ترمجات مطلوبة                            

  
  اللغة 

 ).أملانيا    (ينبغي أن ُتكتب التقارير بإحدى لغات األمم املتحدة الرمسية                                    -١٥٠

ينبغي للدولة املستعَرضة أن ختتار اللغة املراد استخدامها يف االستعراض من بني لغات                                             -١٥١
 ).هنغاريا    (األمم املتحدة الرمسية الست              

/ ها الدولة املستعَرضة وبلغة املستعِرض                ينبغي أن ُتقدَّم الوثائق باللغة اليت تستخدم                     -١٥٢
 ).األردن    (اخلبري    

 ).األردن   (كما ينبغي أن جييد اخلرباء اللغة اإلنكليزية مبا أهنا ُتستخدم يف التخاطب                                            -١٥٣
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  مصدر املعلومات واستخدامها            -دال  
ينبغي أن تكفل هذه اآللية املتوّخاة أن تكون الدول األطراف هي املصدر الوحيد                                               -١٥٤

لمعلومات، وأالّ ُتستخدم أّي معلومات ُتوفّرها هذه الدول إال ألغراض التحليل، وأال                                           ل
وإضافة إىل         . ُيكَشف عنها ألّي شخص أو كيان من دون موافقة مسبقة من الدولة املعنية                                            

ذلك، ينبغي أن خيضع استخدام أي مصدر آخر من مصادر املعلومات للموافقة املسبقة من                                                
خدم املعلومات املستمدة من ذلك املصدر ألي غرض غري الترويج لتنفيذ                                         املؤمتر، وأالّ ُتست         

 ).اجلزائر   (االتفاقية تنفيذا فّعاال            

ال ينبغي أن تستند آلية االستعراض يف تقاريرها إالّ إىل املعلومات اليت تقّدمها الدول                         -١٥٥
 ). والصني  ٧٧جمموعة الـ  (عن وضعية التنفيذ يف بلداهنا        ) والدول املوقِّعة، عند االقتضاء     (األطراف   

ينبغي أن تعّين السلطات الوطنية ملكافحة                           ) أ: (٢/١ من قرار املؤمتر           ٩عمال بالفقرة          -١٥٦
ينبغي أن      ) ب (الفساد جهات وصل حمورية لديها خربة واسعة يف شؤون مكافحة الفساد؛                                         

ت عن      ُتستخَدم قائمة مرجعية للتقييم الذايت أو استبيان كخطوة أولية جلمع املعلوما                                          
وينبغي أن ُيطلب إىل مجيع الدول األطراف إجراء تقييم ذايت                                 . التشريعات والسياسات العامة                

المتثاهلا ألحكام االتفاقية، وخباصة اإللزامية منها، بناء على قائمة التقييم الذايت املرجعية أو                                                   
) أ: (جملموعة   وينبغي النظر يف اختاذ مزيد من املبادرات لتوسيع نطاق املعلومات ا                                 . االستبيان      

ينبغي أن جيري عملية االستعراض اخلرباء دون سواهم؛ وينبغي أن تكفل الدول املعنية توافر                                                    
ميكن أن يأخذ اخلرباء يف االعتبار املعلومات اإلضافية املتعلقة بالدولة اخلاضعة                                            ) ب (خربائها؛      

غية اجتناب تكرار            لالستعراض اليت خترج هبا آليات االستعراض الدولية واإلقليمية القائمة، ب                                          
ينبغي أن حيلل اخلرباء مجيع املعلومات املتاحة وأن يطلبوا إىل الدولة اخلاضعة                                            ) ج(العمل؛    

ميكن أن يأخذوا يف              ) د(لالستعراض تقدمي توضيحات ومعلومات إضافية عند االقتضاء؛                                         
نظمات      احلسبان أيضا معلومات أخرى من املصادر املتاحة للعموم، كاملعلومات املوفرة من امل                                         

يشّجع بقوة       ) ه( من االتفاقية؛        ٦٣ من املادة       ٦احلكومية الدولية وغري احلكومية، وفقا للفقرة                    
خرباء وممثلو الدول املعنية على تبادل املعلومات والتواصل يف مجيع مراحل عملية                                                 

  توفّر األمانة      ) ز (تقرر أفرقة االستعراض فيما بينها طريقة تنظيم أعماهلا؛                                       ) و(االستعراض؛        
 ).النمسا    (املساعدة عند الطلب            

ومن    .  كافية وموثوقة        معلومات     أن يستند التقييم الذايت واحلوار بني اخلرباء إىل                        ينبغي   -١٥٧
 على أن       يف املقام األول،        املعلومات    الستعراض تلك         ا  قيد   الدولة الطرف        تقّدم  املفترض أن       

 أي تداخل مع          واجتناب      التكامل   وبغية ضمان         . ستكمل مبعلومات موثوقة من مصادر أخرى                      تُ 
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فإن    ،  ١/١من قرار املؤمتر         ) د (٣وذلك عمال بالفقرة            آليات االستعراض املوجودة،                
كذلك     و .  االستعراض تلك ينبغي أن ُتستخدم حيثما أمكن                           آليات   املعلومات املستَمدة من            

ثل     االتفاقية، فإن املعلومات اليت ُتوفّرها مصادر أخرى، م                              من   ٦٣ من املادة       ٥عمال بالفقرة         
.  أن ُتستخدم أيضا يف التقييم الذايت وكأساس للحوار بني اخلرباء                                       ينبغي   البحث األكادميي،           

 يف التعليق على املعلومات             بطبيعة احلال        الستعراض احلق،          ا قيد   الطرف   ويكون للدولة       
 .)فنلندا   ( أخرى    مصادر     ة من    املستمدّ   

يف عدة مناسبات يف                  نفسها        املعلومات      الضطرار الدول األطراف إىل تقدمي                              منعا    -١٥٨
 من األمانة، ُسبل ووسائل احلصول على                                  مبساعدة      سياقات خمتلفة، ينبغي أن يتقّصى املؤمتر،                                     

بالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية                                    خصوصا       و ،   معلومات ذات صلة تكون متاحة من قبلُ                                
 .)نسا   فر  (   أو أجرت دراسات يف ذلك اجملال من قبلُ                                 بيانات      ملكافحة الفساد اليت مجعت                    

 يف املقام األول إىل الردود على                        تستند      أن تؤّدي عملية مجع املعلومات، اليت                            وينبغي      -١٥٩
قدر اإلمكان من عبء العمل                       ب  إىل احلدّ      احلايل،     قائمة التقييم الذايت املرجعية يف شكلها                                أسئلة      

 أكثر       أن تسمح، عند الضرورة، جبمع تشكيلة                                 ينبغي     له الدول املشاركة؛ غري أهنا                       الذي تتحمّ        
 .)فرنسا      ( إضافية على قائمة التقييم الذايت املرجعية                                   حتسينات      تنوعا من املعلومات إذا ما أُدخلت                              

 بأن تؤخذ يف االعتبار                  عملية االستعراض          تسمح     أن  كذلك تقترح حكومة فرنسا                 -١٦٠
 على قائمة التقييم الذايت املرجعية، مثل األجوبة اليت                             الردود    مصادر أخرى للمعلومات غري                 

 آليات دولية أو إقليمية أخرى ملكافحة الفساد أو البيانات اليت                                       سياق     يف    دِّمت من قبلُ        قُ
وينبغي للخرباء الذين يرغبون يف استخدام مصادر املعلومات                                   .  املوقعية    الزيارات    ُتجمع أثناء        

 آنئذ أن تقّدم          بذلك، لكي يكون مبستطاعها                 الستعراض      ا  قيد   خيطروا الدولة        أن  تلك    
 ).فرنسا     ( ُجمع من معلومات باملوضوع                ما لة   مالحظات بشأن ص            

 بطريقة شفافة           املعلومات،      أن يلتمس فريق اخلرباء طائفة متنوعة من مصادر                              ينبغي   -١٦١
 الوصول إىل هذه          إمكانية     لـه  أن تتاح      كما ينبغي      الستعراض،        ا قيد  وبصراحة تامة جتاه الدولة             

 آللية االستعراض أن تكون                ريد  أُا ما    وال بّد من الوصول إىل املعلومات إذ                . املصادر بال قيود        
 .)النرويج     ( تنفيذ االتفاقية         على  أداة فّعالة تؤدي وظيفتها يف مساعدة الدول األطراف                              

عن طريق القائمة             (األطراف    الدول    ) أ: ( أن تشمل مصادر املعلومات ما يلي                   ينبغي   و -١٦٢
 احلكومة، على سبيل              قّدمتها    اليت   للعموم   املرجعية واحلوار مع فريق اخلرباء واملعلومات املتاحة                            

 املنظمات الدولية املختصة؛                 ) ج(و آليات االستعراض األخرى القائمة؛                        ) ب (؛ و  )املثال  
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واملنشآت      ) و ( ونقابات العّمال؛ و            )ه(املنظمات غري احلكومية وممثلي اجملتمع املدين؛ و                          ) د(و
 ).النرويج     (وسائط اإلعالم         ) ز( و التجارية؛    

 عن     وحديث العهد        كامال      تقريرا   الستعراض إىل األمانة              ا  قيد   دولة    أن ُتقّدم كل          ينبغي    -١٦٣
 كما ينبغي أن ُتقّدم             ). واالختيارية       منها   اإللزامية   (التقييم الذايت يتضمن ردودا على األسئلة                       

 أمساء األشخاص الذين عّينتهم                 أو الستعراض إىل األمانة اسم الشخص                  قيد ا  كل دولة     
 طريقهم باخلرباء            عن  هبم لكي يتسىن االتصال               االتصال        طريقة    كجهات وصل وتفاصيل                

 .)أملانيا     (املستعِرضني واألمانة          

 رمسية لتقدمي          قنوات    أن توفّر اآللية ملمثلي اجملتمع املدين والقطاع اخلاص                              ينبغي   و -١٦٤
  كلتا املرحلتني         وخالل    إسهامات كتابية وشفوية لعملية االستعراض، يف الفترات املناسبة                                    

 ).أملانيا    (

 مبكان أن ُيستشار ممثلو اجملتمع املدين والقطاع اخلاص خالل سري عمليات                                                          األمهية      ومن   -١٦٥
 .)أملانيا    (االستعراض     

أثناء االستعراض، جيوز أن ُتؤخذ يف االعتبار أيضا تقارير هيئات حكومية دولية                                                      -١٦٦
تابع ملنظمة         انظر أعمال الفريق العامل املعين بالرشوة يف املعامالت التجارية الدولية، ال                                 (أخرى     

،   ))GRECO(التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وأعمال جمموعة الدول املناهضة للفساد                                           
 ).هنغاريا    (شريطة أالّ تكون قد ُنشرت قبل أكثر من مخس سنوات من عملية االستعراض                                               

ال ميكن استخدام أي معلومات تقّدمها الدول عن التزامها بعملية استعراض تنفيذ                                            -١٦٧
تفاقية إال ألغراض حتليلية، وال ميكن الكشف عنها ألي شخص أو كيان من دون موافقة                                                   اال

 ). والصني   ٧٧جمموعة الـ     (مسبقة من الدولة املعنية            

 ذات      واملعلومات     من املهم أيضا السماح للدول األعضاء بتزويد األمانة بالبيانات                                          -١٦٨
وإضافة      .  والدولية   اإلقليمية     نظمات       امل إىل    أيضا       قُّدمت   الصلة عن جهود مكافحة الفساد، اليت                       

 تعليقات واعتراضات إىل                 توجيه   ل فرصة     ال الستعراض      ا  قيد  إىل ذلك، ينبغي أن تتاح للدول                      
  لتقدميه     يف التقرير املَُعّد          واالعتراضات         املستعِرضني؛ وينبغي أن ُتدرج األمانة هذه التعليقات                              

 .)اليابان      (إىل املؤمتر    

 عن احللول املعتمدة               املعلومات     لتبادل      خلفية   النهائي أيضا مواد             م التقرير       أن يقدِّ    ينبغي    -١٦٩
   املالية    بالفساد وضبط املوجودات               املرتبطة    على الصعيد الوطين بغية تعقّب التدفقات املالية                       

 ).النرويج    (املتأتية من الفساد وإرجاعها               
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  تفاقية    اال   تستطيع آلية االستعراض مساعدة الدولة الطرف يف تنفيذ                             لن  علما بأنه       -١٧٠
 قيد  الراهنة يف الدولة         احلالة   تنفيذا فعاال ما مل تتوفر لفريق اخلرباء معلومات وافية وموثوقة عن                               

 ينبغي أن        ،  متني مبا فيه الكفاية            أساس    ومن أجل كفالة إجراء االستعراض على                         . الستعراض     ا
 ).النرويج     (للمعلومات     تتاح لفريق اخلرباء عدة مصادر خمتلفة                     

  بشأن   آرائها حبرّية          أن ُتعرب عن            و تعليقاهتا     الستعراض أن ُتبدي              ا  قيد    للدولة   وميكن    -١٧١
 ).النرويج      (املعلومات ومصادرها           

ويف حال عدم وجود موقف مشترك، ينبغي                           .  يناقش استخدام املعلومات              أن   وينبغي    -١٧٢
 قيد   الدولة    لدواعي قلق      على أن ُيوىل االعتبار الواجب                  املعلومات     السماح باستخدام          

 ).النرويج     (ض الستعرا    ا

شاركة اجملتمع املدين مشاركة نشطة،                     مل مكانية       اإل  تتيح آلية االستعراض              أن   ينبغي   كما     -١٧٣
 ).النرويج     ( من االتفاقية       ١٣ و ٥ املبّينة يف املادتني            املبادئ    متاشيا مع        وذلك    

وجيب أن تكون املعلومات حديثة العهد ووثيقة الصلة باملوضوع وأن ُتستخدم                                           -١٧٤
 ).النرويج    (ولة قيد االستعراض            مبوافقة الد   

 من العبء اإلداري            إىل أدىن حد        جمع املعلومات بدقة وعلى حنو خيفِّف                       أن تُ    ينبغي    -١٧٥
 أساسا إلجراء حتليل أويل                 الذايت   وينبغي اختاذ نتائج التقييم                . ، بقدر اإلمكان       على كاهل الدول         

 ).سلوفاكيا     (اجلاري استعراضها             حلالة التنفيذ يف الدولة           

 ).سلوفاكيا       (البيانات      أن تستند آلية االستعراض إىل نظام بسيط جلمع                             ينبغي   و -١٧٦

 الردود على االستبيان، ينبغي تصنيف كل دولة طرف وفقا حلالة تنفيذها                                               على   بناء   -١٧٧
 أن ُتستخدم التقارير والتقييمات املوجودة كمصادر أولية، مبا يف ذلك ما                                                وميكن   . لالتفاقية    

 ).سويسرا     (بل هيئات أخرى أو يف إطار الصكوك الدولية واإلقليمية                                 منها من قِ      ُمَعّدا  كان    

اخلرباء       تعاونا فعاال مع فريق             جرى استعراضها           تتعاون كل دولة طرف                أن   وينبغي    -١٧٨
بتوفري إمكانية الوصول إىل مجيع مصادر                       وذلك      ،  صياغة تقرير االستعراض               أثناء    واألمانة    

 .)سويسرا     (املتاحة     املعلومات     

 سبل الوصول إىل مصادر تضم طائفة واسعة                                    ضني  للمستعرِ       تاح     ون من املفيد أن تُ                قد يك     -١٧٩
 من استعراضات إقليمية أو استعراضات التفاقيات                                          ة املستمدّ      من املعلومات، ومنها املعلومات                           

الستعراض على املصادر                    ا  قيد    بطبيعة احلال إطالع الدولة                      وسيتعني      . أخرى أو من اجملتمع املدين                    
واخليارات يف هذا الصدد هي كما                           .  فرصة هلا للتعليق على هذه املصادر                              وإتاحة       ، املعتمد عليها            
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 الدولة        تقرر     أن  ) ب  ( املصادر اليت ميكنهم االعتماد عليها؛                                 ماهية     ضون      يقرر املستعرِ            أن  ) أ  (:يلي   
 قيد   ضون والدولة             يتفق املستعرِ            أن  ) ج  (الستعراض ماهية املصادر اليت ميكن االعتماد عليها؛                                           ا  قيد   

 ).اململكة املتحدة             ( املصادر اليت ميكن االعتماد عليها                              على   تعراض معا           الس  ا 
  

  التقارير   -هاء  
جيب أن يكون نشر تقارير الدول األطراف اليت ُعرضت على آلية االستعراض                                                 -١٨٠

 ).اجلزائر    (املتوّخاة خاضعا للموافقة املسبقة من املؤمتر                      

 وغريها من الوسائل املرجعيةل القائمة  أن تكون املعلومات اليت ُتجمع من خال ينبغي -١٨١
 العامة،  يف التشريعات والسياسات(أساسا للتقييم ولتحديد الثغرات ) مثل الزيارات القطرية(

 اخلرباء الذين جيرون االستعراض مشروع تقرير    ُيعدّ وينبغي أن . وأوجه القصور يف التنفيذ) مثال
الستعراض لكي تعلِّق ا قيد ُيعرض على الدولة   األمانة، إعدادباالستناد إىل تقرير منوذجي من      

 ).النمسا (تاح للعموم التقرير النهائي التوصيات واالستنتاجات وأن يُ يتضمنوينبغي أن   . عليه

 من ممثّلي اجلهات            املقدَّمة    اإلسهامات        أيضا    ؤخذ يف احلسبان             ينبغي أن تُ       حيثما أمكن،           -١٨٢
أما    . الستعراض     ا قيد   ت يف املقام األول إىل الدولة              ُتوجَّه التوصيا        أن  وينبغي     . ة األخرى املعني      

 .)فنلندا  (بالدرجة األوىل           تتطلب التعاون الدويل، فينبغي أن يتناوهلا املؤمتر                              اليت املسائل     

 إىل     احملتملة    احلاجة      ومعاجلة     أن تستهدف التوصيات سّد الثغرات يف التنفيذ                              وينبغي    -١٨٣
 من أجل اختاذ املزيد من                  األولويات    ستبانة      كما ينبغي استخدامها ال               . املساعدة التقنية       

 ).فنلندا   (اإلجراءات    

 الطرف، بينما ينبغي أن تقّدم األمانة                           الدولة  ينبغي توجيه التقرير والتوصيات إىل                       و -١٨٤
 ).فنلندا    (ملخصي التقرير والتوصيات إىل املؤمتر                   

 بتقييم      اقية،  االتف   ، يف ضوء تنفيذ           االضطالع       اهلدف من التقرير النهائي هو                يكون    -١٨٥
 اعتمدته الدولة من            ما  الستعراض ومكامن ضعفها، وعرض                    ا قيد  َمواطن قوة آليات الدولة              

 يف تنفيذ االتفاقية مبزيد                  املساعدة      ملكافحة الفساد، واستبانة األولويات بغية                          جيدة    ممارسات       
 .)فرنسا    (التقنية   من الفعالية، وخباصة من خالل تقدمي املساعدة                          

 هتدف إىل تيسري تنفيذ االتفاقية من     توصياتمن التقرير، عند الضرورة،   أن يتض وينبغي -١٨٦
الستعراض أن   ا قيد على توصيات، كان على الدولة    التقرير وإذا احتوى  . جانب الدولة املعنية

 .)فرنسا  ( باإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بتلك التوصيات   واملؤمترخترب فريق اخلرباء 
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، اليت هلا عندئذ أن تعّممه إن                     قيد االستعراض        ؤمتر وإىل الدولة          التقرير إىل امل        وحيال    -١٨٧
 ).فرنسا     (أرادت ذلك      

  ٢٠ أن يتألّف من حنو             ينبغي   الذي    ،  اخلرباء     أن يناقش التقاريَر النهائية جملسُ                   ينبغي   -١٨٨
.  أربع مرات سنويا          وجيتمع   من مجيع أحناء العامل،             ) سوف حتدد التفاصيل الحقا             (خبريا    

وينبغي أن        .  اخلرباء بالفيديو        جملس  ا إىل اخلربة، أن ُتسجَّل وقائع اجتماعات                          ويقترح، استناد         
 تّتبعها الدول والتحديات اليت تواجهها                       اليت  ُتناقَش خالل هذه االجتماعات املمارسات اجليدة                               

 هي املكان املثايل ملناقشة املسائل املتعلقة بالتعاون                                 االجتماعات       ولعلّّّ هذه        . يف تنفيذ االتفاقية          
 .)أملانيا   ) (املرحلة األوىل       ( املالية     املوجودات     لدويل واسترداد         ا

 مث    ،  االنتهاء من مناقشتها، على املؤمتر لكي يعتمدها                          لدى    التقارير،     أن ُتعرض        وينبغي    -١٨٩
املرحلة       ( املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية                              على  تاح للعموم        ُت

 .)أملانيا    ) (األوىل  

 ُملَزمة قانونيا بتنفيذ     املستعَرضةوينبغي أن تكون الدول   .  للمتابعةآلية إنشاء   ينبغي كما  -١٩٠
أن ُتعّد تقارير مرحلية ُترَسل إىل   كما ينبغي    وخطط العمل املذكورة يف التقرير،  التوصيات

 .)أملانيا  ) (ىلاملرحلة األو (وينبغي بعد ذلك مناقشة التقدم احملرز أثناء دورة املؤمتر التالية    . األمانة

 أو مل تكن مستعّدة لتنفيذها،                   ،  ُتنفّذ إحدى الدول التوصيات تنفيذا ُمرضيا                        مل  وإذا  -١٩١
 .)أملانيا   ) (املرحلة األوىل        ( نشر بيان عام بذلك              آنذاك   أمكن   

ينبغي نشر تقارير االستعراض علنا على العموم، شريطة أن توافق على ذلك الدولةُ                                            -١٩٢
 ).هنغاريا     ( إبالغ املؤمتر بالتوصيات الواردة يف التقرير                         كما ينبغي      . املستعَرضة     

يف الوقت احلاضر، توجد ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تسعة                                          -١٩٣
وينبغي أن تكون مهمة             . مكاتب إقليمية ومركز إقليمي واحد، يلزم تدعيمها وتقويتها مجيعاً                                    

والدول املوقّعة،       (لقة مبدى وفاء الدول األطراف                 تلك املكاتب واملركز حتليل التقارير املتع                   
والدول     (وينبغي أن تستند التقارير إىل ما توفّره الدول األطراف                             . بالتزاماهتا      ) حسب االقتضاء        

ولدى    . من معلومات من خالل قائمة التقييم الذايت املرجعية                          ) املوقّعة، حسب االقتضاء           
ي واملركز اإلقليمي أن يدخلوا يف حوار مع                       صياغة التقارير، ينبغي ملوظفي املكتب اإلقليم                       

وأن يقيموا قناة تواُصل معها، مما يتيح                        ) والدول املوقّعة، حسب االقتضاء                (الدول األطراف         
من املكاتب اإلقليمية              من واحد     إمكانية إيفاد بعثات قُطرية تضم خبرياً واحداً أو أكثر                                   

 .)إندونيسيا       (واملركز اإلقليمي       
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وجيب أن يكون للمؤمتر                 .  إىل املؤمتر لكي ينظر فيها                التقارير     يع    أن تقدَّم مج        جيب   -١٩٤
 .) والصني   ٧٧جمموعة الـ      ( تقارير استعراض التنفيذ وإصدارها                   على  لموافقة     لصالحية      ال وحده    

 أن تستند آلية االستعراض يف تقاريرها إال إىل املعلومات اليت ُتقّدمها                                      ينبغي   وال  -١٩٥
  ٧٧جمموعة الـ       (عن وضعية التنفيذ يف بلداهنا                  ) ، عند االقتضاء         والدول املوقّعة      (األطراف     الدول   
 ).والصني   

ينبغي أن تقّدم كل دولة طرف إىل األمانة نتائج متحيص القائمة املرجعية، وينبغي                                                      -١٩٦
وعقب ذلك، ينبغي إعداد تقرير عن حالة التنفيذ                                . لألمانة أن جتمع املعلومات املقدَّمة وحتلَّلها                     

 ).اليابان     (ر  لتقدميه إىل املؤمت       

وينبغي أن تناقش الدولُ األطراف التقرير خالل إحدى دورات املؤمتر، مث تعتمد                                                 -١٩٧
 ).اليابان     (التقرير بعد االنتهاء من استعراضه يف اجللسة العامة                           

 اليت تسري هبا هذه    الطريقةمت جمموعة الدول املناهضة للفساد مثاال جيدا على  قّد -١٩٨
فمن . http://www.coe.int/t/dg1/greco/evaluations/index_en.asp): بكييف املوقع الش(العملية 

 على النحو املناسب لتوعية مجيع السلطات العمومية واجملتمع املدين   التقارير املهم أن تنشر   
  وتشجيعها على اختاذ ما يلزم من التدابري، على النحو املشار إليه يف  اخلاصوالقطاع 
 .)التفيا   (االتفاقية

ينبغي أال ُتحال مجيع التقارير إال إىل الدول األطراف فقط، كما ال ينبغي أن                                                -١٩٩
 ).املغرب   (ُتستخدم ألي سبب آخر غري تعزيز تطبيق أحكام االتفاقية                                      

ينبغي تقدمي تقارير سنوية السترعاء انتباه املؤمتر ملا تواجهه الدول األطراف من                                                -٢٠٠
وميكن استكمال التقارير السنوية بتقارير تقنية عن                             . مسائل وحتديات هامة يف تنفيذ االتفاقية                      

 ).نيجرييا     (املسائل واملواضيع احملورية الواردة يف االتفاقية                      

على اخلرباء أن يكتبوا مشروع تقرير وفقا لنموذج متَّفق عليه ألجل هذه التقارير                                                    -٢٠١
 ).النرويج    (

ستعراض تعليقاهتا عن               مث ينبغي بعد ذلك أن تقدم السلطات من الدولة قيد اال                              -٢٠٢
وينبغي أن جيري حوار بّناء تتوىل األمانة تيسريه بني ممثلي فريق                                         . مشروع التقرير إىل األمانة              

 ).النرويج    (اخلرباء والدولة قيد االستعراض بغية االتفاق على التقرير النهائي                                 

 ).النرويج     (وميكن أن يدرج اخلرباء توصيات يف التقرير النهائي                              -٢٠٣
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غي إتاحة التقرير النهائي، أو ملّخص للتقرير وتوصياته، على األقل، للعموم                                               وينب  -٢٠٤
 ).النرويج    (

 االعتبار أيضا لتوفري معلومات                   إيالء    ينبغي   : ُوضعت املبادئ التوجيهية كما يلي                    -٢٠٥
  وتكون    . املدين والقطاع اخلاص          اجملتمع   صحيحة ودقيقة من مصادر غري احلكومات، مثل                         

 باملعلومات املتعلقة           العام   تزويد اجلمهور         وينبغي   . املعلومات وحتليلها         ع مج األمانة مسؤولة عن           
 ).جنوب أفريقيا         (بتنفيذ االتفاقية        

ينبغي أن تكون الردود اليت ُتقّدمها كل دولة طرف موضوع تقرير استعراضي                                           -٢٠٦
 ).سويسرا    (تصوغه األمانة بالتعاون الوثيق مع فريق خرباء خمصص هلذا الغرض                                       

 املتتالية،       املؤمتر    تقرير االستعراض اخلاص بكل دولة طرف خالل دورات                              م وُيقدَّ  -٢٠٧
وينبغي أن يتضمن              . االتفاقية     من    ٦٣ من املادة        ٤متاشيا مع التدابري املنصوص عليها يف الفقرة                     

 فيما يتعلق         الستعراض     ا قيد   موضوعيا للوضع يف الدولة الطرف                    تقييما     )أ : (التقرير ما يلي      
  اقتراحات       )ج ( االهتمام ذات األولوية؛                جماالت     )ب (التفاقية؛      بكل فصل من فصول ا               

 ).سويسرا     ( من توصيات        يالئمها     ملموسة لتحسني الوضع مع ما                 

وينبغي أن تسبق عرض تقارير االستعراض يف اجللسات العامة مشاورات بني الدولة                                                     -٢٠٨
بناء على         الطرف قيد االستعراض وفريق اخلبريين واألمانة هبدف توضيح نقاط اخلالف                                            

وميكن نشر االستنتاجات التقنية                       . وينبغي أن يبّين التقرير كل نقاط اخلالف                        . الردود املقّدمة     
 ).سويسرا    (الواردة يف التقارير، رهنا مبوافقة الدولة الطرف املعنية                          

ينبغي لإلطار املرجعي أن يشّجع الدول على أن تقدِّم دوريا تقارير مرحلية عن                                                   -٢٠٩
وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عّما اسُتحدث من تدابري ملنع                                             . االتفاقية     التقّدم يف تنفيذ         

 ).تايلند   (الفساد وقمعه، كما ينبغي أن ُتعَرض تلك التقارير على املؤمتر كل سنتني أو ثالث                                                  

الفرضية األساسية اليت تستند إليها عملية االستعراض هي أن املستعرض هو مالك                                                -٢١٠
 ).اململكة املتحدة       (ِزمام مشروع التقرير           

لكي    الستعراض      ا  قيد موه إىل الدولة      وينبغي أن يعد املستعرضون مشروع تقرير ويقدّ                        -٢١١
جانب من        الستعراض تفسريا واضحا ألي                ا  قيد وينبغي أن تقدم الدولة            . تعليقاهتا عليه        تبدي   

  راحات    ضني النظر يف االقت         جوانب التقرير تقترح إدخال تعديالت عليه لكي يتسىن للمستعرِ                                  
 ).اململكة املتحدة       (بإنصاف       
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ضني    بني املستعرِ      قد تنشب         منازعة      أن تسّوي أي        األطراف املشاركة           مل تستطع     وإذ    -٢١٢
 يف   يبتّ   :التحكيم     )أ ( :االعتبار     الستعراض، ُيقترح أن تؤخذ اخليارات التالية يف                            ا  قيد  والدولة   

  الستعراض     قيد ا   الدولة     ل التقرير موقف      ميثّ   )ب (املنازعة شخص مستقل أو هيئة مستقلة؛                      
 وبني الدولة قيد           الف بينهم       اخل  ل املستعرضون يف مرفق للتقرير اجملاالت حمل                          يسجّ    ‘١ ‘:بينما   

.  منه   الف  اخل   اجلزء حمل       على    التقرير أو    املوافقة على     ميتنع املستعرضون عن             ‘٢ ‘؛االستعراض     
 ).اململكة املتحدة      (ومن الالزم االحتفاظ بسجٍل ما للمنازعات                         

وينبغي أن ُيعّد املستعِرضون والدولة قيد االستعراض، بالتشاور فيما بينهم، خطة                                              -٢١٣
تطويرية ميكن استخدامها احتياجات الدولة قيد االستعراض من املساعدة التقنية، إذا كان                                                     

 ).اململكة املتحدة        (ذلك مناسبا         

 إىل تقرير        من أجل بلوغ األهداف الرئيسية الثالثة، ينبغي لكل استعراض أن يفضي                                       -٢١٤
اجلزء األول يتألّف من سرد وقائعي يصف ما تفعله الدول لتنفيذ كل من املواد                                        . ذي جزأين      
: وأما اجلزء الثاين فيتمثّل يف جمموعة مالحظات حيّدد فيها املستعِرضون ما يلي                                          . املستعَرضة     

 دة؛    الفرص احملتملة لتقدمي الدعم أو املساع                     ) ب (اإلجنازات والنواقص يف التنفيذ؛                 ) أ(
 ).الواليات املتحدة         (األولويات اخلاصة بالدول املستعَرضة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية                                      ) ج(

وال ينبغي أن تكون املالحظات يف شكل أحكام قاطعة بشأن ما جيب على دول                                                     -٢١٥
يد   معّينة أن تفعله لتنفيذ االتفاقية، بل ينبغي أن ُترى على أهنا أفكار بّناءة لتعزيز التنفيذ وحتد                                                   

أولوياته، وكذلك ملساعدة املؤمتر على َتبيُّن ما أُحرز من جناحات وما ُووجه من حتّديات يف                                                           
 ).الواليات املتحدة         (تنفيذ مواد أو أجزاء معينة من االتفاقية                    

ينبغي أن تتناول التوصيات، اليت يتعّين أن يصوغها املشاركون وُيتَّفق عليها بتوافق                                                     -٢١٦
مائط املالئمة والترتيبات املناسبة للمساعدة والتعاون من أجل الوصول، يف                                              اآلراء، املعايَري والن        

 ).أوروغواي    (كل حالة، إىل أفضل تنفيذ ممكن لالتفاقية                         
  

  اجلوانب املتنوِّعة من املنهجية             -واو  
 فيما يتعلق بعملية             ٢/١ و ١/١مع مراعاة املبادئ العامة احملددة يف قراري املؤمتر                           -٢١٧

فها النهائي يف مساعدة الدول على تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذا فعاال، ينبغي                                        االستعراض وهد       
إيالء االعتبار أيضا لعقد اجتماعات ُتيّسر احلوار بني ُممثلي الدولة قيد االستعراض ودول                                                      

وينبغي إعداد حمضر لتلك االجتماعات                         . أخرى وخرباء ُتعّينهم األمم املتحدة لتلك الغاية                        
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 اليت سُتعرض يف الوقت املناسب على املؤمتر لكونه اهليئة اليت هلا الصالحية                                             يتضّمن التوصيات          
 ).أوروغواي    (للموافقة عليها        

ينبغي أن تتناول اجتماعات االستعراض الوضع يف عدد حمدود من الدول ضمن                                                كما     -٢١٨
  وينبغي إجراء االستعراض، يف            ). ١٠ و  ٥ميكن أن يتراوح عدد احلاالت بني                      (املنطقة نفسها        

كل حالة، مبشاركة الدولة اليت جيري استعراضها وممثّل من كل دولة يف املناطق األخرى                                                     
وميكن بالطبع أن يكون لالفتقار إىل التمويل الكايف تأثري على                                   ). أو ممثل من األمانة         (وخرباء    

 ).أوروغواي    (تركيبة االجتماع            

وينبغي     . تعليقات األولية       كذلك ينبغي القيام بالعمل بناء على القوائم املرجعية وال                          -٢١٩
تعيني األشخاص املسؤولني عن تقدمي املالحظات األولية بشأن كل استعراض من بني                                                     

 ).أوروغواي     (املشاركني      

فيما يتعلق بإجراء استعراض أكثر تعّمقا يشمل مسائل حتظى بدرجة أقل على سلّم       -٢٢٠
 عامال حكوميا دوليا من األولوية يف كل دولة طرف، ينبغي أن تنشئ الدول األعضاء فريقا 

وُيبلَّغ املؤمتر بنتائج االستعراض كتابة عن طريق األمانة     . اخلرباء للقيام مبهمة االستعراض
 ).اليابان (

إن اقتراح إنشاء آلية ُتسَند إليها والية واضحة الستعراض تطبيق االتفاقية من شأنه                                                -٢٢١
ومن    . تفاقية إال مؤخرا مثل تونس               أن يفرض عبئا إضافيا على الدول اليت مل تصّدق على اال                                 

األفضل، قبل التفكري يف إنشاء آلية من هذا القبيل، أن ُيوفّر متويل كاف من أجل تزويد                                                       
الدول األعضاء بذلك النوع من املساعدة التقنية الالزم لتدريب األشخاص على استبانة                                                  

 ).تونس   (دارة القديرة       أفضل املمارسات املّتبعة والتشارك فيها ووضع الطرائق املناسبة لإل                                    

وحتتاج الدول، بعد التصديق على االتفاقية، إىل فسحة من الوقت لتوفري املتطلبات                                                  -٢٢٢
وخالل تلك املرحلة، ينبغي                 . املادية والبشرية الالزمة للوفاء جبميع ما يقع عليها من التزامات                             

تشريعات ملكافحة الفساد                 أن ُتمنح الدول ما يلزم من الثقة والدعم التقين واملايل إلمتام وضع                                        
وزيادة قدرات اهليئات املسؤولة عن تطبيق األحكام القانونية ذات الصلة واختاذ الترتيبات                                                    

 ).تونس   (التنظيمية واإلدارية الضرورية               

ومن السابق ألوانه أن ُيطلب من الدول األعضاء اخلضوع آللية الستعراض تنفيذ                                                  -٢٢٣
عطاء الدول الوقت الكايف لالمتثال ملختلف متطلبات                                  االتفاقية، وينبغي التفكري أكثر يف إ                   

 ).تونس   (االتفاقية     
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 ).هنغاريا    (ينبغي أن يقوم باالستعراض خرباء من هذا اجملال                            -٢٢٤

كما ينبغي للدولة املستعَرضة أن ختتار اللغة اليت سوف ُتستخدم يف االستعراض من                                                  -٢٢٥
 ).هنغاريا    (بني لغات األمم املتحدة الرمسية الست                      

وينبغي إجراء اجلولة األوىل من االستعراضات كتابةً، مما يتيح إجراء استعراضات                                             -٢٢٦
 ).هنغاريا    (وتتخذ حكومة هنغاريا موقفا مرنا يف هذا الشأن                            . عديدة يف آن واجد معا            

كما أن الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم                      . أدوات التقييم املوجودة حمدودة النطاق                  -٢٢٧
وهذا يعين أنه           .  ال ميكن استخدامه إال يف إجراء حتاليل للثغرات                            )٦(حة الفساد     املتحدة ملكاف      

يلزم إجناز املبادئ التوجيهية التقنية لتنفيذ االتفاقية، لكي يتسّنى استخدامها كأداة إلجراء                                                  
 ).إندونيسيا     (تقييم متعّمق        

آلليات     فيما يتعلق باحلكم الذي ينص على أن تكون أّي آلية استعراض مكّملة                                                 -٢٢٨
االستعراض الدولية واإلقليمية املوجودة، تقترح حكومة بنما تعيني هيئة تتوىل تأمني التواصل                                                        

 ).بنما   (بني اآللية أو األمانة وسائر اآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة                                     

وترى حكومة بنما أنه ينبغي ألّي آلية استعراض من هذا القبيل أن تكون ذات                                                 -٢٢٩
تقنية، وأن تعّزز التعاون على مجلة أمور، ومنها اختاذ التدابري الوقائية واسترداد                                        طبيعة بّناءة و        

وينبغي تعزيز التعاون يف جمال صياغة تشريعات                                 . املوجودات املالية وتعزيز التعاون الدويل                    
وينبغي أن تشمل تلك التشريعات املسائل املرتبطة باسترداد                                     . منوذجية بشأن التعاون الدويل              

 املالية وإرجاع املمتلكات إىل أصحاهبا عند االقتضاء، من دون إدانة قضائية،                                                  املوجودات    
 ).بنما   ( من االتفاقية        ٥٤حسبما يرد يف املادة              

ترى حكومة الواليات املتحدة أن تقّدم الدول دوريا معلومات حديثة العهد عن                                                  -٢٣٠
 ).الواليات املتحدة         (املسائل املثارة يف املالحظات                 

  
  ة شؤون اآللية   إدار  -خامسا 

ينبغي أن يستند اختيار الدول األطراف اليت سوف ُتخصَّص هلا مقاعد يف هيئة آلية           -٢٣١
 ).اجلزائر (االستعراض وحتديد عدد تلك الدول إىل التمثيل اجلغرايف العادل وإىل تناوب متوازن 

                                                                 
 .A.06.IV.16منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (6) 
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دول املشاركة          ينبغي ألّي قرار بشأن التوصيات املتعلقة بآلية االستعراض أن تّتخذه ال                                         -٢٣٢
وُيترك للمؤمتر أن ُيقرِّر ما إذا كانت أي من التدابري املوصى هبا ستنفّذ أم ال                                       . بتوافق اآلراء    

 ).الصني   (

الدول األطراف يف االتفاقية، ممثَّلة                      ) أ: (ينبغي أن تتألّف اآللية على النحو التايل                      -٢٣٣
 املدين توافق عليه األمم املتحدة                     بسلطتها الوطنية ذات الصلة، وممثّل واحد على األقل للمجتمع                                 

خبري واحد على األقل لديه معرفة عامة                      ) ب (والسلطة الوطنية ذات الصلة يف كل دولة؛                         
وخبري واحد لديه معرفة متخصصة بشأن كل فصل من الفصول املوضوعية يف االتفاقية،                                                       

 ).إكوادور   (ُتعّينهما السلطات الوطنية ذات الصلة يف الدول األطراف                                  

ضمان االمتثال لالتفاقية                ) أ : (تكون وظائف هيئة استعراض التنفيذ كما يلي                         و -٢٣٤
تكليف      ) ب (بتكييف املبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية وفقا للظروف اإلقليمية اخلاصة؛                                             

استعراض إقليمية على مستوى النظراء بناء                                    اخلرباء ذوي املعرفة العامة مبسؤولية إجراء عمليات                        
وضع معيار           ) ج (وهنا لذلك الغرض من هيئة استعراض التنفيذ اإلقليمية؛                                             على تعليمات يتلقّ              

،   ١/١ عليها يف قرار املؤمتر                موّحد ومنهجية استثنائية إلجراء حتاليل تلتزم باملبادئ املنصوص                                                      
إبالغ الدول األطراف مبواعيد االستعراض اخلاصة                            ) د (ولتحديد أطر االستعراض الزمنية؛                   

 ).إكوادور   (بكل منها      

إن مسألة ما إذا كان ينبغي إنشاء آلية ملساعدة املؤمتر يف ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذا                                               -٢٣٥
 ).فرنسا   (فعاال، هي مسألة منفصلة عن مسألة كيفية قيام آلية االستعراض هذه بعملها                                            

 من االتفاقية، ينبغي أن ينشئ املؤمتر، إذا                         ٦٣ من املادة       ٧ووفقا ملا تنص عليه الفقرة                 -٢٣٦
ى ضرورة لذلك، أّي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال                                                      ما رأ   

 ).فرنسا    (

وال حيول إنشاء آلية استعراض دون إنشاء هيئة تضطلع أيضا بدور املساعدة يف تنفيذ                                                           -٢٣٧
 ).فرنسا    (االتفاقية تنفيذا فعاال            

رباء تعتمدهم الدول          كما توافق حكومة فرنسا على إنشاء هيئة مكّونة من خ                             -٢٣٨
وتكون مهمة تلك اهليئة االطّالع على التقارير                          . األطراف، إضافة إىل اآللية املشروحة أعاله                     

النهائية وإعداد تقرير موجز للمؤمتر يتضمن توصيات بشأن األولويات بقصد حتسني تنفيذ                                                          
املساعدة التقنية           االتفاقية وتعزيز املبادرات الضرورية يف ذلك اجملال وتلبية االحتياجات من                                            

 ).فرنسا   (احملددة يف التقارير النهائية              
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ويكون التقرير املوجز الذي ُتعّده اهليئة وثيقة رمسية من وثائق املؤمتر، ويكون بالتايل                                                     -٢٣٩
 ).فرنسا   (متاحا للعموم        

لألمانة دور مهم تضطلع به بصفتها منظِّمة وميسِّره للترتيبات قبل القيام بالزيارات                                                      -٢٤٠
 ).النرويج    (عية وبعده       املوق

ينبغي وضع جداول زمنية واضحة                       ،   التقدم   وضمان حتقيق         لتأخر      حرصا على اجتناب ا              -٢٤١
 رصد اجلداول           موضوع ضمان         وينبغي أن يترك لألمانة                 . لكل مرحلة من مراحل العملية               

 ).اململكة املتحدة        (الزمنية والتقيد هبا         

 ).ة املتحدة     اململك  ( حوله     )٧( جدول زمين للمناقشة            اقُترح   -٢٤٢

لذلك، ُيقترح وضع منهجية مكوَّنة من ثالث مراحل مترابطة، لكل واحدة منها                                                    -٢٤٣
 ).أوروغواي     (عملياهتا اإلجرائية اخلاصة بالتحضري واإلدارة والشكليات الرمسية                                      

املؤمتر، واألمانة، وجملس خرباء                 : ينبغي أن يكون لآللية ثالثة مكّونات رئيسية                           -٢٤٤
 ).أملانيا    (التفاقية      الستعراض تنفيذ ا         

وينبغي أن يضطلع املؤمتر مبسؤولية إنشاء اآللية وحتديد إطارها املرجعي وسياساهتا                                               -٢٤٥
وإضافة إىل ذلك، ينبغي تكليف املؤمتر مبهمة مواصلة تطوير آلية                                       . العامة وأولوياهتا        

علومات      االستعراض، وينبغي أن يكون منتدى للتشارك يف املمارسات اجليدة والتحديات وامل                                     
وأخريا، ينبغي أن يكون املؤمتر أداة                      . عن مسائل مكافحة الفساد يف سياق تنفيذ االتفاقية                      

. دبلوماسية لتذكري الدول األطراف بأنّ عليها أن تنفّذ التوصيات الصادرة يف التقارير النهائية                                            
ملناقشات      وينبغي أن تتجّنب التوصيات األسلوب العقايب كما ينبغي أالّ تفضي التوصيات وال ا                                         

 ).أملانيا  (ضمن املؤمتر إىل أي شكل من أشكال الترتيب يف الدرجات                                

وينبغي أن يتألف          . كما ينبغي إنشاء جملس خرباء من أجل استعراض تنفيذ االتفاقية                            -٢٤٦
 خبريا يف شؤون مكافحة الفساد ينتمون إىل دول أطراف من خمتلف أحناء                                        ٢٠هذا اجمللس من          

 ).أملانيا  (العامل    

 جمموعة      (نبغي أن تتمّتع مجيع الدول األطراف باملساواة يف أّي آلية استعراض ُتنشأ                                      ي -٢٤٧
 ). والصني     ٧٧الـ 

                                                                 
 (7) CAC/COSP/WG.1/2008/2١٧٧ ، الفقرة. 
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ُيقترح إنشاء فريق خرباء عامل حكومي دويل مفتوح العضوية للقيام بعمليات                                         -٢٤٨
وحيلّ هذا الفريق حملّ             . االستعراض الفردية اليت يكون من الصعب جداً على املؤمتر أن يعاجلها                                   

الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية احلايل املؤقت املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية                                              
 ).اليابان     (األمم املتحدة ملكافحة الفساد باعتباره املنتدى الثابت هلذا االستعراض                                        

وميكن، عند          . وينبغي للفريق العامل املقترح إنشاؤه أن جيتمع خالل دورات املؤمتر                                         -٢٤٩
، أن ُيعقد االجتماع سنويا يف فيينا، مما يتيح للخرباء من الدول األطراف الفرصة                                                     الضرورة   

 ).اليابان     (لالجتماع والعمل بشأن عمليات االستعراض                          

ومبا أنه سيكون من الصعب استعراض مجيع الدول يف آن واحد، ُيقترح أن ُيختار                                                 -٢٥٠
ة إقليمية، مع احلرص على أن                عدد من الدول املستعِرضة والدول املستعَرضة من كل جمموع                           

 ).اليابان     (يكون هناك توازن بني املناطق يف هذا االختيار                              

وينبغي أن تكون املشاركة يف هذا الفريق العامل مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء،                                                 -٢٥١
وميكن مع ذلك عقد جلسات مغلقة بني                         . مما يسمح ألي دولة أن تشارك يف آلية االستعراض                             

ضة والدول املستعِرضة للتأكّد من استناد نتائج عمليات االستعراض إىل وقائع                                               الدول املستعرَ      
 ).اليابان    (ومن اتفاق كال الطرفني عليها                  

ينبغي املوافقة على قائمة اخلرباء من جانب املؤمتر أو بأّي وسيلة أخرى، شريطة                                            -٢٥٢
 ).هنغاريا    (تسجيلها حسب األصول                

نصف عدد اخلرباء الذين يتولّون استعراض دولة ما  وتقترح حكومة هنغاريا أن يكون   -٢٥٣
وال جيوز ألي خبري أن يشارك   . آتني من القارة نفسها اليت تنتمي إليها الدولة قيد االستعراض

 ).هنغاريا (يف أكثر من استعراض واحد، إالّ يف حال عدم وجود مرّشح مناسب آخر ُمتاح   

بيد أن هذا النهج   .  تنفيذ االتفاقية وحتليله من مث، ُيرتأى إنشاء آلية إقليمية لتقييم   -٢٥٤
اإلقليمي ال ينبغي أن يستند إىل أي آلية أو هيئة إقليمية موجودة، ألن االتفاقية هي معاهدة  

ولذلك، ُيقترح أن تكون آلية االستعراض متوافقة مع النسق    . عاملية بعيدة املدى وواسعة النطاق  
يمي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   احلايل للمكاتب اإلقليمية واملركز اإلقل 

 ).إندونيسيا (

املكاتب اإلقليمية واملركز اإلقليمي من حتليل املعلومات املقّدمة من     ولكي تتمكّن   -٢٥٥
، ينبغي تزويد تلك املكاتب وذلك املركز                           )والدول املوقّعة، حسب االقتضاء                 (الدول األطراف         

ت احلاضر، ميكن احلصول على تلك األدوات بالرجوع إىل                                       ويف الوق    . باألدوات الضرورية          
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وتشّدد حكومة إندونيسيا، اليت                     .الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                              
تؤّيد الرأي القائل بأن تتبع اآللية هنجا تدرجييا، على أنه ينبغي، كأمر ذي أولوية، استخدام                                                

ولكي    . غرات املوجودة بني التشريعات الوطنية وأحكام االتفاقية                                   الستبانة الث       الدليل التشريعي       
تنطلق هذه العملية، ينبغي للمكاتب اإلقليمية واملركز اإلقليمي إجراء دراسات حتليلية                                                

وينبغي تنفيذ         . للثغرات املوجودة يف الدول اليت يشملها نشاط تلك املكاتب وذلك املركز                                      
صا فيما يتعلق مبضمون التقرير وما يرد فيه من حتليل                                       العملية مبوافقة الدول املعنية، وخصو                  

 ).إندونيسيا      (

وحاملا يتم إعداد التقارير واملوافقة عليها من جانب مجيع الدول املستعَرضة أو من                                                  -٢٥٦
جانب املكتب اإلقليمي املعين أو من جانب املركز اإلقليمي، ُيقترح عقد اجتماع للدول                                                     

ة من أجل تعزيز اهلوية اإلقليمية واملشاركة واإلحساس بامتالك                                        األطراف والدول املوقّعة املعني             
زمام العملية، ومن أجل التشارك يف املعلومات عن املمارسات اجليدة والتحديات القائمة،                                                 

وُيعترب عقد اجتماع من هذا القبيل أمرا ضروريا                             . ومن أجل تعزيز املنظور اإلقليمي للعملية                   
للدول املعنية فرصة لكي تدرس وتناقش، بطريقة منفتحة                                   إلرساء ثقافة حوار ولكي توفَّر                

وصرحية، ما أحرزته من تقّدم يف تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك استبانة املمارسات اجليدة                                                       
كما أن من شأن حوار من هذا القبيل أن يوفّر فهماً أفضل الحتياجات                                            . ومواجهة التحديات        

وينبغي ملوظفي املكتب             . املركز اإلقليمي        الدول اليت يشملها نشاط املكتب اإلقليمي أو                         
اإلقليمي املعين أو املركز اإلقليمي أن يوفّروا التسهيالت لذلك االجتماع، وأن يكون باب                                                  
املشاركة فيه مفتوحاً أمام الدول اليت يشملها نشاط املكتب أو املركز الذي يستضيف                                                   

باً إىل جنب مع تقارير الدول اليت                     وينبغي أن يقدَّم تقرير االجتماع إىل املؤمتر جن                               . االجتماع     
. يشملها نشاط املكتب اإلقليمي املعين أو املركز اإلقليمي، بناًء على قرار االجتماع نفسه                                            

 ).إندونيسيا      (وكذلك، ينبغي عقد االجتماع قبل دورة املؤمتر التالية                               

ال، أمراً    وسيكون هذا، على أي ح . وهذا يعين أن املؤمتر لن يعاجل تقارير دول منفردة    -٢٥٧
وينبغي للمؤمتر أن    . شبه مستحيل بالنظر إىل أن املؤمتر ينعقد ملدة مخسة أيام فقط كل سنتني         

يركّز على التقارير اإلقليمية اليت تقّدمها الدول عن طريق املكاتب اإلقليمية واملركز اإلقليمي         
 ).إندونيسيا (

ة واملركز اإلقليمي           وسوف تكون هناك حاجة إىل تدعيم قدرة املكاتب اإلقليمي                                     -٢٥٨
التابعة كلها ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ألن بعض املكاتب اإلقليمية قد                                                   

غري أنه ينبغي متويل أي أنشطة                   . تفتقر حاليا إىل اخلربة الفنية الالزمة للقيام باألنشطة املقترحة                               
 ).إندونيسيا      (مم املتحدة      من هذا القبيل بشأن بناء القدرات من امليزانية العادية لأل                              
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فيما يتعلق بآلية استعراض تنفيذ االتفاقية، ُيقترح أن تنشئ األمم املتحدة أفرقة من                                                -٢٥٩
فاحصني رئيسيني، تضّم مواطنني من خمتلف الدول، وتكون مهمتها استعراض وتقييم تنفيذ                                                 

ضا تقدمي توصيات              وتتوىل أفرقة الفاحصني الرئيسيني أي                  . االتفاقية من جانب الدول األطراف                 
 ).موريشيوس      (بشأن التدابري اليت على الدول اختاذها يف هذا اخلصوص                              

وينبغي لفريق الفاحصني الرئيسيني أن حيصلوا على املعلومات من الدول األطراف                                           -٢٦٠
بواسطة استبيانات، وأن ُيعّدوا مشروع تقرير تقييمي ُيعاد إىل الدول املستعَرضة لكي تبدي                                                      

وينبغي استعراض التقارير على ضوء تلك التعليقات قبل إجراء حتليل تقين                                              . تعليقاهتا عليه        
 ).موريشيوس     (واف هلا من جانب جلنة خرباء فرعية                        

كما ينبغي لكل دولة طرف أن تعّين ممثالً يكون على دراية تامة باملسائل املتعلقة                                             -٢٦١
لئك املمثلني ومجيع الفاحصني                  وينبغي أن تشكّل جلنة اخلرباء من أو                    . بتنفيذ االتفاقية يف بلده             

 ).موريشيوس      (الرئيسيني      

وينبغي إنشاء جلنة خرباء فرعية تتألّف من ممثلي مخس دول أطراف وما ال يزيد على                                                 -٢٦٢
وينبغي للفاحصني الرئيسيني األعضاء يف اللجنة الفرعية أن                                  . ثالثة من الفاحصني الرئيسيني                 

ة التقرير األويل عن واحدة أو أكثر من الدول                            يشاركوا يف تقييم تنفيذ االتفاقية ويف صياغ                          
ويف اجتماعات اللجنة الفرعية، ميكن لكل دولة طرف                             . األطراف املمثلة يف اللجنة الفرعية                

حاضرة أن تبدي رأيها بشأن التقرير املقّدم من الفاحصني الرئيسيني فيما يتعلق بالدولة                                               
 االعتبار ما يبديه ممثلو الدول من                       وينبغي للفاحصني الرئيسيني أن يأخذوا يف                          . املستعَرضة     

ويف حال عدم موافقة ممثلي الدول اخلمس مجيعاً على                                . تعليقات وما ُيجرونه من مناقشات                     
استنتاجات الفاحصني الرئيسيني، يتعني على الفاحصني الرئيسيني أن يعيدوا النظر يف تقييمهم                                                     

 ).موريشيوس     (

رباء الفرعية بعد ذلك على جلنة اخلرباء،                    كذلك ينبغي أن ُتعرض استنتاجات جلنة اخل                         -٢٦٣
 ).موريشيوس      (اليت ينبغي أن تكون مسؤولة عن املوافقة على التقارير                            

وبعد املوافقة على التقرير االستعراضي، ينبغي اختاذ قرار بشأن وقت إجراء التقييم                                                  -٢٦٤
 ).موريشيوس     (التايل    

نة باملشورة واملساعدة التقنية فيما                       د املؤمتر واألما        جلنة خرباء لكي تزوّ             إنشاء     ينبغي    -٢٦٥
 بني     يتراوح   وينبغي لتلك اللجنة أن تتألف مما                 .  بتنظيم عملية االستعراض والتعاون فيها                     يتعلق  
  أو  االتفاقية      مواضيع      عضواً، وأن تضم خرباء يف امليادين املشمولة مبجاالت                                ١٥و أعضاء       ١٠

 الدويل؛       والتعاون    وإنفاذ القوانني؛           تدابري املنع؛ والتجرمي           : أركاهنا الرئيسية اخلمسة، وهي                  
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 اخلرباء أن        للجنة   وينبغي     . ؛ واملساعدة التقنية وتبادل املعلومات                   املالية    واسترداد املوجودات         
 ميكن      االجتماعات،         ويف فترة ما بني            . جتتمع بكامل هيئتها مرة واحدة على األقل سنوياً                              

 أن تعمل جنباً إىل               لالتفاقية      ة  ألفرقة صغرية متخصصة يف كل من اجملاالت الرئيسية اخلمس                                    
 .)شيلي   (جنب مع األمانة          

وينبغي      .  عليهم من جانب املؤمتر                واملوافقة   تسمية اخلرباء من جانب األمانة                       وينبغي    -٢٦٦
 فيها اإلدارات احلكومية، واملنظمات الدولية                        مبا  اختيارهم من طائفة واسعة من املؤسسات،                           

ع   د التنوّ    ماً على معايري االمتياز املهين، وأن جيسّ                    قائ   االختيار     وينبغي أن يكون           . واجلامعات     
 ).شيلي   ( أن يعملوا باستقاللية، ال كممثلني حلكوماهتم                          للخرباء    وينبغي    . اإلقليمي   

ينبغي إلدارة شؤون اآللية أن تتوّخى إقامة اتصال رمسي بآليات االستعراض اإلقليمية                                              -٢٦٧
. املعلومات واإلسراع يف إعداد التقارير                   املوجودة حاليا بغية تطبيق هنج نظامي على تبادل                              

وينبغي التنسيق يف تلك العملية اإلجرائية مع الدولة الطرف قيد االستعراض من أجل التحقق                                              
ومن شأن العالقة           . من حداثة عهد املعلومات املتلقّاة ومدى مناسبتها يف هذا اخلصوص                                    

قدر ممكن من أجل تنفيذ االتفاقية                    باآلليات املوجودة حاليا أن تعّزز التكامل يف العمل بأكرب                               
وحتقيقا لتلك الغاية، وتعزيزا للتنسيق يف هذا الصدد، ينبغي توّخي                                     . على حنو مّتسق ونظامي           

 ).بريو  (إمكانية مشاركة ممثلني لآلليات اإلقليمية، بصفة مراقبني، يف االجتماعات واألنشطة                                                  
  

  األمانة  -سادسا   
، ينبغي أن تتلقّى العملية بأكملها الدعم من أمانة  ٢/١ر  من قرار املؤمت٩عمال بالفقرة  -٢٦٨

 ).النمسا(مزّودة جيدا بكل املوارد الالزمة  

ينبغي تكليف األمانة مبهمة تقدمي املساعدة إىل اآللية، وذلك على سبيل املثال من                                                             -٢٦٩
دة    مساع    ) ب (مواصلة مساعدة الدول األطراف يف إعداد التقييم الذايت؛                                        ) أ : (خالل ما يلي        

الدول األطراف يف انتقاء اخلرباء من أجل مرحلة احلوار من عملية االستعراض وأن تيّسر من                                                          
صياغة      ) ج (ناحية أخرى االتصاالت األولية بني الدولة الطرف قيد االستعراض واخلرباء؛                                                     

 مبادئ توجيهية للتقارير املوحَّدة بغية ضمان تطابقها مع القرارات اليت يتخذها املؤمتر؛                                                        
مساعدة اخلرباء يف إعداد التقرير                       ) ه(توفري جدول زمين مؤقت لعمليات االستعراض؛                          ) د (

املساعدة على حل ما ميكن أن يطرأ من مسائل تتعلق مبوثوقية أي معلومات                                                  ) و (والتوصيات؛         
 ).فنلندا   (إعداد ملخص للتقارير لكي ينظر فيه املؤمتر                               ) ز (ُتقدَّم يف سياق االستعراض؛                   
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تاح ملوظفني تابعني ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية خيار                                                  ينبغي أن يُ        -٢٧٠
املشاركة يف الزيارات القطرية يف احلاالت اليت يتّضح فيها من حتليل التكاليف واملنافع أن هذه                                                                   

 ).اململكة املتحدة          (املشاركة من شأهنا أن تضيف قيمة إىل العملية                               

 . بكفاءة التنفيذ استعراض ضمان القيام مبهمةسم يف ميكن أن تضطلع األمانة بدور حا -٢٧١
 .)النرويج( هلذا الغرض املواردا يكفي من   األمانة مب من األمهية مبكان أن تزوَّد  ، فإنلذا

ينبغي أن تكون             كما     . آلية االستعراض         عمل   وينبغي أن تتوىل األمانة مهمة تيسري                     -٢٧٢
طيلة    معاملة الدول األطراف             املساواة يف         باملوضوعية ويكفل االتساق و                   ملتزما    طرفا ثالثا         

م   تنظّ   أن    ينبغي أن تقوم جبمع نتائج التقييمات الذاتية وتوزيعها و                                  كذلك     . العملية   مراحل   
أن    أيضا      وينبغي    .  يف احلصول على املعلومات وإعداد التقارير                       وتساعد     الزيارات املوقعية         

 .)النرويج     ( الصياغة      ساق يف     السالسة واالت        و باحلياد       مّتسمة     التقارير    تكون   حترص على أن          

اإللزامية منها         (ينبغي أن تعّد األمانة استبيانا يتضّمن أسئلة عن مجيع األحكام                                          -٢٧٣
 ).أملانيا    (الواردة يف االتفاقية          ) واالختيارية      

وينبغي أن تقوم، بناء             . وينبغي أن تتوىل األمانة بصفة رئيسية مسؤولية اإلدارة اليومية                            -٢٧٤
كما ينبغي أن تضطلع              .  الدعم التقين واملوضوعي للدول قيد االستعراض                    على الطلب، بتوفري        

. مبسؤولية التنسيق يف األنشطة بني خمتلف اجلهات الفاعلة املسؤولة عن استعراض االتفاقية                                                   
وحتقيقا لتلك الغاية، ينبغي أن ُتقّدم الدول األطراف إىل األمانة اسم شخص أو أمساء                                                 

 ).أملانيا    (ل باخلرباء واألمانة وأفرقة االستعراض                     أشخاص يكونون جهات وصل لالتصا                       

يطلب إىل األمانة أن جتمع معلومات إضافية من املنظمات اإلقليمية والدولية اليت                                                     -٢٧٥
 ).اليابان    (تعمل على مكافحة الفساد               

وعلى األمانة أن تنهض باملسؤوليات املهمة عن تلقي املعلومات املقدَّمة يف الردود                                                -٢٧٦
ويف   . ة املرجعية ومن املنظمات اإلقليمية والدولية، وحتليلها وإعداد تقارير عنها                                              على القائم     

أثناء هذه العملية، ينبغي أن حتلل األمانة وضعية التشريعات ذات الصلة يف الدول اليت مت                                                      
. استعراضها، مث تنظر يف التدابري أو اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها، بناء على نتائج التحليل                                                      

ميكن أن ترّوج           ) وفقا لواليتها       (مانة أيضا أن تقترح مشاريع لتقدمي املساعدة التقنية                                     وعلى األ   
 ).اليابان     (التصديق على االتفاقية وتنفيذها                   

وعندما تنتهي األمانة من مجع معلومات عن عدد معّين من عمليات االستعراض، ينبغي     -٢٧٧
وال ينبغي أن   . ت من املساعدة التقنية أن ُتعّد تقريرا عن حالة التنفيذ وتقريرا عن االحتياجا   
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ومع ذلك،  . يركز التقريران على دول معينة، بل على اجلهود واحلاالت على الصعيد اإلقليمي  
وعالوة على ذلك، ينبغي أن يتضمن التقرير        . ميكن التنويه يف التقرير باجلهود الفردية البارزة   

 ).اليابان(ستعراض فردية متعّمقة  نتائج اجتماعات الفريق العامل، الذي سيجري عمليات ا 

ُيقَترح أن تتوىل الدول األعضاء ترشيح اخلرباء مث تقوم األمانة باختيارهم على أساس                                                   -٢٧٨
وينبغي لألمانة أن تضع قائمة خرباء                        . متّرسهم املهين ومعرفتهم باللغات وخربهتم املتخصصة                             

 من الترشيحات من مجيع الدول                       كما ينبغي أن تقبل األمانة عددا متساويا                         . وأن تنشرها علنا            
 ).هنغاريا    (األطراف وأن تكون إجراءات االختيار شفّافة                           

ينبغي أيضا أن يتابع االستعراض موظف واحد على األقل من موظفي األمانة، تتمثل                                                     -٢٧٩
 ).هنغاريا       (مهمته يف ضمان اتباع القواعد ويف أن يكون مستوى التوقعات واحدا جلميع الدول                                                   

. مانة أن تؤّدي دورا حيويا يف ضمان التنسيق وتبادل املعلومات بني الدول                                           ينبغي لأل     -٢٨٠
وميكن لألمانة أن تسّهل العمل االستعراضي الذي يقوم به اخلرباء، الذين سيكونون يف هناية                                                        

وميكن لألمانة أن تقوم، ضمن مجلة أمور،                          . األمر مسؤولني عن إجراء خمتلف االستعراضات                          
عن طريق مكاملات هاتفية متعددة األطراف،                           ( تيسري احلوار        أن تساعد على          : مبا يلي   

؛ وأن تساعد على سري العمل حسب الربنامج الزمين احملّدد؛                                      )ومؤمترات بواسطة الفيديو، اخل                
وأن تكفل االتساق يف سري كل استعراض وناجته النهائي؛ وأن جتري حتليالً أوسع طيفا ملا                                                           

مثلما فعلت، مثالً، بشأن املعلومات اليت ُجمعت                              (ر  ُيجمع من معلومات، لكي ينظر فيه املؤمت                       
 ).إندونيسيا والواليات املتحدة              ) (من خالل قائمة التقييم الذايت املرجعية                   

 ذات      اليت تتلقى املعلومات         اجلهة     لإلطار املرجعي أن يبني أن أمانة املؤمتر هي                            ينبغي   -٢٨١
 تنفيذ االتفاقية وعن التعاون الدويل                      يف  مبكافحة الفساد، كاملعلومات عن التقدم احملرز                          الصلة  

وينبغي إدخال تلك املعلومات يف                     .  إىل ذلك     وما  بني الدول فيما يتعلق مبنع الفساد وقمعه،                         
 استخدام قاعدة البيانات كمرجع للدول اليت                           وينبغي   . قاعدة بيانات وإبالغ املؤمتر هبا                    

 .)تايلند     (تستحدث تدابري ملنع الفساد وقمعه                   

وهلذه الغاية،        . االستعراض      كون األمانة مسؤولة عن اإلدارة اليومية لعملية                          أن ت   ينبغي    -٢٨٢
 لالستعراض        الالزم     العمل   وكافية لكي توفر إطار               جيدا   ينبغي أن تكون هلا صالحيات حمددة                      

.  على النحو نفسه         االتفاقية     وضماناً لتطبيق عملية االستعراض على مجيع الدول األطراف يف                                         
وينبغي ملوظفي األمانة أن                . الفنيني   وية وفريق صغري من املوظفني                   وسوف يلزم وجود قيادة ق                 

 .)شيلي   (جيمعوا معلومات ويؤدوا وظائف أخرى                     
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  التمويل    -سابعا    
ينبغي أن متّول آلية االستعراض املتوّخاة من ميزانية املؤمتر العادية وفقا جلدول األمم                                                        -٢٨٣

 ).زائر   اجل  (املتحدة لألنصبة املقّررة على الدول األطراف                              

ينبغي متويل آي آلية لالستعراض من امليزانية العادية لألمم املتحدة من أجل ضمان                                                       -٢٨٤
 ). والصني    ٧٧جمموعة الـ      (أدائها لوظائفها بكفاءة واستمرار وحياد                             

وينبغي أن يغطي هذا التمويل                . ينبغي متويل آلية االستعراض مبا ُيقّدم من تّربعات                           -٢٨٥
فورية وإعداد الورقات وغري ذلك من احتياجات الفريق العامل                                  تكاليف خدمات الترمجة ال              

وفيما يتعلق بقائمة التقييم                . املقترح، فضال عن تكاليف املقابالت املباشرة عند الضرورة                                
. الذايت املرجعية، فإن الرباجمية ذات الصلة متاحة جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية الست                                           

م معلومات إىل األمانة أن تترجم هذه املعلومات إىل                                   وينبغي للدول األعضاء اليت ُتقدّ                 
 ).اليابان     (اإلنكليزية على نفقتها اخلاصة                  

ميكـن للـدول األطـراف، بـل ينبغي هلا، أن توفّر بسهولة متويال طوعيا كافيا ومستمرا،        -٢٨٦
خلـوا مـن الشـروط أو الـنفوذ، مـن أجـل توفـري الدعـم آللـية استعراٍض من النحو املبّين بإمجال                        

 ).الواليات املتحدة(

مـع أن مـن املقـبول، يف بدايـة األمـر، أن يـأيت متويـل عملـية االستعراض من مسامهات                       -٢٨٧
طوعـية مـن دول ماحنـة، فإنـه ينـبغي، عـلى املـدى الطويـل، أن تأيت األموال من امليزانية العادية                       

 ).شيلي(لألمم املتحدة 
 


