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  الدورة السادسة
  ٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ٦-٢ سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي،

  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢ البند
        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      تقييم أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
      رة من األمانةمذكِّ    

    مقدِّمة  - أوالً  
 استذكر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف قراراتـه        -١
منـها، الـيت تقضـي بـأن ينشـئ       ٧ من االتفاقية، وخاصـة الفقـرة   ٦٣ ، املادة٣/١و ٢/١و ١/١

التفاقيــة املــؤمتر، إذا مــا رأى ضــرورة لــذلك، أيَّ آليــة أو هيئــة مناســبة للمســاعدة علــى تنفيــذ ا 
، اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة ٣/١ واعتمــد املــؤمتر، يف قــراره .تنفيــذاً فعــاالً

ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد   ــة       .األم ــي أهــداف عملي ــن اإلطــار املرجع ــع م ــاب الراب ــيِّن الب ويب
  .االستعراض، اليت تشمل تعزيز مقاصد االتفاقية وتوفري معلومات بشأن تنفيذها

مفتوح العضـوية يتـألف    دويل حكومي فريق وهونشأ املؤمتر فريق استعراض التنفيذ وأ  -٢
ــؤمتر ومســؤوليته     ــرة  .مــن دول أطــراف، ويعمــل حتــت ســلطة امل ــاً للفق مــن اإلطــار   ٤٤ ووفق

املرجعي، أُسندت للفريق مهمَّتا تكوين صورة إمجاليـة عـن عمليـة االسـتعراض، للوقـوف علـى       
ــة    التحــديات واملمارســات اجليِّــد  ــة، وذلــك بغي ة، والنظــر يف االحتياجــات مــن املســاعدة التقني
  .ضمان تنفيذ االتفاقية بفعالية

                                                         
  *  CAC/COSP/2015/1. 
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وملساعدة الفريق يف االضطالع باملهمتني املنوطتني به، أُعدت وثائق لكل مـن دورات    -٣
م احملــرز يف االستعراضــات التقــدُّبشــأن ســتجدات آخــر املالفريــق، وقُــدمت تقــارير شــفوية عــن 

وباإلضــافة إىل ذلــك، قُــدِّمت تقــارير مدجمــة إىل املــؤمتر يف دورتيــه الرابعــة واخلامســة    .طريــةالقُ
كمــا أُتيحــت  .تتضــمن اإلجــراءات الــيت اختــذها الفريــق وتــدابري ترمــي إىل تعزيــز عمــل اآلليــة   

  )١(.للمؤمتر يف دورته اخلامسة وثيقة معلومات أساسية عن أثر هذه اآللية
، أن يبـدأ الفريـق علـى وجـه السـرعة يف مجـع املعلومـات        ٥/١ هوقرَّر املؤمتر، يف مقـرَّر   -٤

ذات الصــلة ومناقشــة تلــك املعلومــات، بــدعمٍ مــن األمانــة، تســهيالً لتقيــيم أداء اآلليــة، وفقــاً     
وباإلضـافة إىل ذلـك،    .من اإلطار املرجعي، عقب إمتام الدورة االستعراضـية األوىل  ٤٨ للفقرة

 .جداول أعمال دوراته املقبلة بنداً يتيح مناقشة تلـك املعلومـات   يف قرَّر املؤمتر أن يدرج الفريُق
ذتــه مــن خلومــات مــن الــدول األطــراف عمــا اتَّ ومتاشــياً مــع هــذا القــرار، التمســت األمانــة مع 

ــة ل        ــبيل املتابع ــى س ــا أو عل ــتكمال االستعراضــات اخلاصــة هب ــد اس ــراءات بع لثغــرات ســد اإج
  .عراضاالحتياجات اليت اسُتبينت أثناء االست  أو
وقــدمت الــدول مســامهات ونظــر الفريــق يف تقيــيم أداء اآلليــة خــالل دوراتــه اخلامســة   -٥

ــذكرة إىل مجــع املعلومــات واالقتراحــات     )٢(.واخلامســة املســتأنفة والسادســة  وهتــدف هــذه امل
  .الواردة، فضالً عن نتائج مناقشات الفريق، لكي ينظر فيها املؤمتر

    
    راض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادتقييم أداء آلية استع  - ثانياً  
    نتائج عملية االستعراض القُطري  - ألف  

مت ردودهــا علــى قائمــة التقيــيم  قــدَّبلــغ عــدد الــدول الــيت  كتابــة هــذا التقريــر،  أثنــاء  -٦
خالصـــة وافيـــة  ١٠٤حـــواراً مباشـــراً ووضـــعت  ١٤٠ وأقـــيمدولـــة،  ١٦٠ املرجعيـــة الـــذايت

  )٣(.صيغتها النهائية  يف

                                                         
  )١(  CAC/COSP/2011/5 وCAC/COSP/2011/8 وCAC/COSP/2013/13 وCAC/COSP/2013/14 

، الضوء بانتظاملِّط هذه الوثائق، فضالً عن التقارير املرحلية املقدَّمة إىل الفريق وتس .CAC/COSP/2013/16و
  .على الدروس املستفادة والتدابري العملية املتخذة من أجل تعزيز عمل اآللية

اغواي، بار، االحتاد الروسي، أستراليا، اإلمارات العربية املتحدة :قدَّمت الدول التالية معلومات يف هذا الصدد  )٢(  
الربتغال، اجلبل األسود، اجلزائر، السلفادور، السويد، العراق، فرنسا، فنلندا، كوبا، كولومبيا، الكويت، 

  .يرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكيةأماليزيا، املغرب، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
  .)CAC/COSP/IRG/2015/CRP.7ثة يف ورقة اجتماعات (سُتتاح األرقام احملدَّ  )٣(  
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ت تقــارير مواضــيعية بشــأن تنفيــذ الفصــلني قيــد االســتعراض يف الــدورة األوىل    عــدَّوأُ  -٧
اسـتكمال املزيـد مـن    بو .وإضافات تكميلية إقليميـة وأتيحـت يف دورة الفريـق الثانيـة املسـتأنفة     

االجتاهات السـائدة يف  راعاة ملجرى العمل على حتديثها وحتسينها تقارير االستعراض القُطري، 
وعـالوة علـى    .املقدَّمـة مـن الفريـق   رشـادات  نفيذ واملعلومات اإلضافية ذات الصلة، وفقـاً لإل الت

م إىل تقـدَّ مـة يف تقـارير االسـتعراض القطـري ل    ت وثيقة حتليلية بشأن التوصيات املقدَّذلك، أعدَّ
الســالفة وكــان اهلــدف مــن الوثــائق  .)CAC/COSP/IRG/2014/10لفريــق يف دورتــه اخلامســة (ا

هــو تقــدمي حتليــل ومعلومــات بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة، وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة لآلليــة      الــذكر
وخصائصها، وذلك على وجه اخلصوص ملسـاعدة الـدول يف التنفيـذ الفعـال لالتفاقيـة وحتديـد       

  .الصعوبات واملمارسات اجليدة
روج اخلـ مـن الضـروري   أنَّ وفيما يتعلق باستكمال الـدورة األوىل، ذكـرت عـدة دول      -٨

األمانـة إلعـداد دراسـة حتليليـة عـن       بذلتـها وأشاد الفريـق بـاجلهود الـيت     .بنتيجة يف هناية الدورة
حالـة تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        تنفيذ الفصلني الثالث والرابع مـن االتفاقيـة بعنـوان   

  .رته السادسة، واليت ستتاح للمؤمتر يف دوالتجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل: الفساد
زمخـاً جمـدداً لتنفيـذ االتفاقيـة، مشـريةً إىل       حـدث عمل اآلليـة أ أنَّ وأكدت دول عديدة   -٩

مالً حمفــزاً لإلصــالحات الوطنيــة يف جمــال مكافحــة  اعمليــة االســتعراض القطــري كانــت عــ أنَّ 
بــت الــدول باالستعراضــات القطريــة باعتبارهــا فرصــة إلطــالق جهــود التنســيق    ورحَّ .الفســاد

تــائج حتســن التنســيق فيمــا بــني املؤسســات كــان مــن أهــم ن أنَّ بــاخلي وتعزيزهــا، وأفــادت الــد
وأفـادت بعـض الـدول خـالل دورات الفريـق بـأنَّ هـذا التنسـيق الـداخلي           .مشاركتها يف اآللية

ــ ــةٌ  تكان ــه أمهي ــائج      ةٌ حامســ ل ــر االســتعراض القُطــري مــن نت ــه تقري ــا متخــض عن ــذ م ــد تنفي عن
ــة األخــرى إلجــراء عمليــات االســتعراض    وكــان مــن املن .ومالحظــات ــة اإلجيابي تجــات الثانوي

  .وطنية جلمع البيانات واإلحصاءالنظمة األالقُطري إنشاء أو تعزيز 
دول عديــدة  مت، قــدَّلتنفيــذ علــى الصــعيد الــوطين   ا جهــوديف ســياق اإلبــالغ عــن   و  -١٠

م قـدَّ فقـد   .ة هبـا وبعـدها  أثناء عملية االستعراض اخلاصـ الذي أحرزته التقدُّم  عن معلومات حمدثة
معظم الدول معلومات عن التعديالت التشريعية اليت اعُتمدت أو اجلاري النظـر فيهـا والتغـيريات    

  .املؤسسية اليت اسُتحدثت وتدابري التعاون فيما بني املؤسسات والتعاون الدويل اليت ُعززت
حدثت تشـريعات جديـدة   وبينت دول كثرية فيما يتعلق بالتعديالت التشريعية أهنا است  -١١
كافحـة الفسـاد وفقـاً للمالحظـات الـيت      مب هـا املتعلقـة  بغيـة تعزيـز أطر  هي بصـدد اسـتحداثها   أو 

واسعة من املواضـيع، مبـا يف ذلـك     طائفةوتشمل هذه التعديالت  .أبديت خالل االستعراضات
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ــة املســتفيدة وارتكــاب اجلرميــة غــري     راجإد ة، وجتــرمي باشــر يف جــرائم الرشــو املاألطــراف الثالث
كمـا أعلنـت    .وإعاقـة سـري العدالـة    ،واإلثـراء غـري املشـروع    ،املتاجرة بالنفوذ، وغسـل األمـوال  

ــة     لشخصــيات الواقعــة علــى  عــاتق ا عــدة دول عــن تعــديالت أجريــت علــى املســؤولية اجلنائي
ك، وباإلضـافة إىل ذلـ   .قـرارات الذمـة املاليـة   التقـادم ومحايـة املـبلغني وأنظمـة إ    فتـرة  االعتبارية و

 ا ســاخناً موحــداً لتقــدمي الشــكاوى املتعلقــة بالفســاد ذكــرت إحــدى الــدول أهنــا أنشــأت خطًّــ 
الـيت هـي   وأبـرزت عـدة دول أيضـاً التعـديالت الـيت أجريـت أو        .نيمتخصص اأفرادوكلّفت به 

  .ماية الشهودحب تها اخلاصةلدراسة حالياً من أجل تعزيز أنظمقيد ا
ــالتغيريات    - ١٢ ــ أنَّإىل طــار املؤسســي، أشــارت إحــدى الــدول  اإل علــىوفيمــا يتعلــق ب  هامكتب

املركزي املعين مبكافحـة الفسـاد انتقـل مـن وزارة املاليـة إىل وزارة العـدل تيسـرياً للتعـاون فيمـا بـني           
وأنشـأت   .للتفاعل مع املبلغني خمصصإقامة مكتب  تعتزماملؤسسات، بينما أفادت دولة أخرى أهنا 

كافحـة الفسـاد مـن خـالل إنفـاذ القـانون اسـتجابةً للمالحظـات الـيت          مل اإحدى الدول جهازاً وطنيـ 
أبديت خالل االستعراض اخلاص هبا، بينما بينـت دولـة أخـرى أهنـا أدجمـت جهـازي إنفـاذ القـانون         

  .املكلفني لديها مبكافحة اجلرائم املالية وقمع اجلرمية املالية وضاعفت مواردمها
لتعاون فيما بني السلطات الوطنية مـا كـان   ا ىلمعرض اإلشارة إوأبرزت عدة دول يف   -١٣

ملشاركتها يف اآللية من أثر يف تيسري هـذا التعـاون مـن خـالل العمـل املشـترك الـالزم للتحضـري         
 ُتعــىنكمــا ســلطت بعــض الــدول الضــوء علــى جتارهبــا يف تشــكيل جلــان  .لالســتعراض وخاللــه

على أمهيـة هـذه اللجـان يف تيسـري     تنفيذ املالحظات اليت أبديت خالل االستعراضات، مشددةً ب
وأفـادت إحـدى الـدول أهنـا أبرمـت       .ثغرات التنفيذ الـيت أظهرهتـا االستعراضـات    سدِّالتعاون و

وعـالوةً علـى ذلـك، عرضـت بعـض الـدول        .اتفاقات بـني املؤسسـات املعنيـة مبكافحـة الفسـاد     
  .اختذهتا لزيادة التعاون مع القطاع اخلاصاليت تدابري ال

علـق باإلحصــاءات ومجـع البيانــات، سـلطت عـدة دول الضــوء علـى تغــيريات      وفيمـا يت   -١٤
مع البيانات، فضالً عن اسـتحداث أنظمـة جديـدة إلدارة القضـايا     املتعلقة جب تهاأجرهتا يف أنظم

وأفـادت إحـدى الـدول أهنـا بصـدد تطـوير        .تتيح مجع معلومات إحصائية بشأن جرائم الفسـاد 
عدة بيانات جلمع األحكام القضائية، يف حني أشـارت دولـة   براجميات جلمع هذه املعلومات وقا

  .تطوير نظام من هذا النوع تلقتها يفأخرى إىل املساعدة اليت 
عدة دول بأهنا أبرمت أو بصدد إبـرام املزيـد مـن     أفادتالتعاون الدويل، ب وفيما يتعلق  -١٥

دة القانونيـة املتبادلـة بغيـة    تسـليم اجملـرمني واملسـاع    بشـأن تعددة األطراف املالصكوك الثنائية أو 
 املطلــوبنيانتقاهلــا مـن معاهــدات تسـليم   الضـوء علـى   إحـدى الــدول   ســلَّطتو .تيسـري التعـاون  
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ميــع اجلــرائم متاشــياً مــع املالحظــات الــيت أبــديت خــالل  جل شــاملاملســتندة إىل قــوائم إىل هنــج 
إحــدى  تأشــارو .زمــن التفــاوض حــول هــذه املعاهــدات  تقلــيص االســتعراض، ممــا أدى إىل  

ــدول  ــد إىل حــدوثال ــة أساســاً قانونيــ  ايف  تزاي ــة   اســتخدام االتفاقي اللتمــاس املســاعدة القانوني
طلبات للمساعدة القانونية املتبادلة اسـتناداً إىل االتفاقيـة خـالل     ةاملتبادلة، حيث أصدرت عشر

  .٢٠١٤-٢٠١٣ الفترة
بادلـة متاشـياً   تسـاعدة القانونيـة امل  املب إجراءاهتـا املتعلقـة  وبينت إحدى الدول أهنـا بسَّـطت     - ١٦

مع املالحظات اليت أبديت، وأهنا وسعت نطاق أدوات إنفاذ القـانون املتاحـة للسـلطات الوطنيـة     
أصــبح بإمكاهنــا تيســري  مــن ثَــمَّو .يف حــاالت املســاعدة القانونيــة املتبادلــةالعــون  تقــدمي ســياقيف 

أجهزة املراقبة وتنفيذ إجراءات االسـتدالل   تقدمي املساعدة من خالل التداول بالفيديو واستخدام
كمــا بينــت  .املســاعدة القانونيــة املتبادلــةللحصــول علــى اجلنــائي اســتجابةً لطلــب رمســي العلمــي 

  .استخدام أساليب التحرِّي اخلاصة يف جمال جرائم الفساد شرعت يفإحدى الدول أهنا 
، مـربزةً  يخلادى الصـعيد الـ  علـ وشددت عدة دول على أمهية اآلليـة يف تعزيـز التعـاون      -١٧
ذلك كيف استفادت مـن التفاعـل   فضال عن  بينتو .مشاركتها فيها بفضلجنته من فوائد  ما

كما سلطت عدة دول الضوء علـى مـا اكتسـبته     .مع خرباء حكوميني من دول أطراف أخرى
غريهـا مـن الـدول مـن تبصـر باملمارسـات        قيامها باسـتعراض لالستعراض و هامن جتربة خضوع

وأبــرزت دول أخــرى دور  .ارى وقــررت بــدورها تنفيــذها حمليــدة الــيت اعتمــدهتا دول أخــيِّــاجل
وأشـارت بعـض الـدول أيضـاً إىل دور اآلليـة يف بـدء        .اآللية يف بناء قدرات خربائها احلكوميني

  .يف تقدمي هذه املساعدة نتيجةً لالستعراضات خرباهتااملساعدة التقنية وإىل 
    

    تقنيةاملساعدة ال  - باء  
، تكليف الفريق مبهمـة متابعـة ومواصـلة العمـل الـذي كـان       ٣/١ قرَّر املؤمتر، يف قراره  -١٨

 .يضطلع بـه سـابقاً الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين باملسـاعدة التقنيـة           
اف من اإلطار املرجعي، فإنَّ أحد أهـداف اآلليـة هـو مسـاعدة الـدول األطـر       ١١ ووفقاً للفقرة

ــة       ــز املســاعدة التقني ــة وتســويغها وتعزي علــى اســتبانة االحتياجــات احملــدَّدة مــن املســاعدة التقني
وقــد كُلّــف الفريــق بــالنظر يف االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة بغيــة تنفيــذ   .وتيســري تقــدميها

  .من اإلطار املرجعي ٤٤ االتفاقية تنفيذاً فعَّاالً وفقاً للفقرة
د الـدول األطـراف متطلبـات املسـاعدة التقنيـة،      بـأن حتـدِّ   ٤/١ قراره وأوصى املؤمتر يف  -١٩

اليت يفضَّل أن تكون مرتَّبة حسب األولوية ومتصلة بتنفيذ أحكـام االتفاقيـة الـيت جيـري تناوهلـا      
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ــة  ــتعراض املعنيـ ــة       .يف دورة االسـ ــائج عمليـ ــتناداً إىل نتـ ــق، اسـ ــر الفريـ ــذلك أن ينظـ ــرر كـ وقـ
ر املرجعي لآللية، يف حتديد اجملاالت ذات األولوية املتعلقة بتقـدمي  االستعراض واتساقاً مع اإلطا

املســاعدة التقنيــة ويف جتميــع معلومــات عــن االجتاهــات الســائدة فيمــا يتعلــق باملســاعدة التقنيــة  
  .املطلوبة واملقدَّمة

بانـت  وميكن االطالع على مزيٍد من التحليل لالحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة الـيت أ       -٢٠
الــدورة األوىل مــن اآلليــة وعلــى معلومــات  الــيت جــرت يف إطــاراالستعراضــات القطريــة  عنــها

ــوثيقتني    ــة يف الـ ــذ االتفاقيـ ــاً لتنفيـ ــة دعمـ ــة املقدمـ ــاعدة التقنيـ ــأن املسـ  CAC/COSP/2015/4 بشـ
  .وايلعلى الت CAC/COSP/2015/2و
    

    قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة  - جيم  
يف دورته الثالثة لقائمة التقييم الذايت املرجعية الشـاملة ووفقـاً لإلطـار     إثر اعتماد املؤمتر  -٢١

أن تســتخدم هــذه  املستعَرضــةاملرجعــي آلليــة االســتعراض، يــتعني علــى مجيــع الــدول األطــراف 
أثنــاء إجــراء  كتســبة واســتناداً إىل اخلــربات امل  .عمليــة االســتعراض  يف أوىلخطــوة كالقائمــة 

من التعليقات اليت وردت من عدَّة دول أطـراف علـى مـدى السـنة     االستعراضات وباالستفادة 
األوىل من االستعراضات، أُعدَّت نسخة حمدَّثة من هذه الرباجمية ملعاجلة املشاكل التقنيـة وحلـها   

كمـا يسـرت إعـداد تقـارير التقيـيم الـذايت وحتليـل         .ومن مث تيسري اسـتخدامها وزيـادة فعاليتـها   
دَّت التعـديالت إىل تبسـيط تسلسـل األسـئلة جتنُّبـاً لالزدواجيـة، كمـا        وأ .اخلرباء احلكوميني هلـا 

أُعيــدت صــياغة عــدَّة أســئلة عامــة يف قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة وُجعلــت أكثــر متاشــياً مــع  
وعـالوةً علـى ذلـك، ُنِقلـت األسـئلة املتعلقـة باملسـاعدة         .املتطلبات احملدَّدة لألحكام املستعَرضة

مــن  نفســهاى الفقــرة إىل مســتوى املــادة تفاديــاً لتكــرار ذكــر االحتياجــات   التقنيــة مــن مســتو 
  .املساعدة التقنية الالزمة، مع اإلبقاء على إمكانية اإلشارة إىل تلك االحتياجات احملدَّدة

للمؤمتر تعليقات مـن الـدول األطـراف بشـأن      ةوالتمست األمانة خالل الدورة اخلامس  -٢٢
قائمة تقيـيم ذايت مرجعيـة بغيـة حتسـني قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الشـاملة للـدورة           مشروع 

  )٤(.الثانية من اآللية
                                                         

مشروع خمطط لتسلسل األسئلة وللهيكل املواضيعي املقترح لقائمة التقييم الذايت املرجعية املنقَّحة الستعراض   )٤(  
)، CAC/COSP/2013/3الفصل الثاين (التدابري الوقائية) والفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية (

لدورة يف إطار االذايت املرجعية املنقَّحة الستعراض الفصلني الثاين واخلامس ومشروع ملناقشة قائمة التقييم 
 اتوُجمعت الردود الواردة يف ورقة االجتماع .)CAC/COSP/2013/CRP.6لية استعراض التنفيذ (آلالثانية 

)CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1 اخلامسة دورته) اليت أتيحت للفريق يف.  
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وطلـب الفريـق مـن األمانـة مواصـلة مجـع ودمـج مـا تقدِّمـه الـدول مـن تعليقـات علــى               -٢٣
يم مشروع القائمة املرجعيـة ومـن مسـامهات فيـه لتزويـد الفريـق بنسـخة حمدثـة مـن قائمـة التقيـ           

  .لغات األمم املتحدة الرمسية لينظر فيها خالل دورته السادسةميع الذايت املرجعية الشاملة جب
املعــد األمانــة التعليقــات الــواردة يف مشــروع الــنص  رجــتواســتجابةً هلــذا الطلــب، أد  -٢٤

ثانيـة  ملناقشة قائمة التقييم الذايت املرجعية املنقحة الستعراض الفصلني الثاين واخلامس للـدورة ال 
م من اآللية وأعادت تعميم مشروع القائمة املرجعية املنقحة احملدثة هذا لينظر فيـه الفريـق ويقـدِّ   

  .مزيداً من التعليقات
ويتضــمن املشــروع احملــدث عــدة حتســينات علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة، مثــل    -٢٥

األحكـام   بشـأن لوبة تعرض معلومات إضافية عن نوع املعلومات املط خانات إرشاداتإدخال 
طت قائمـة  كمـا ُبسِّـ   .حمل االستعراض، وفئات حمسَّنة لتـبني االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة     

  .التقييم الذايت املرجعية، مع االحتفاظ بسماهتا الرئيسية ومنهجيتها
ــه السادســة،         -٢٦ ــنقح يف دورت ــة امل ــذايت املرجعي ــيم ال ــق مشــروع قائمــة التقي ــاقش الفري ون

بـت عـدة   ورحَّ .انة خالل ذلك استعراضاً للتطـورات واملشـاورات يف هـذا الصـدد    وقدمت األم
، بينما أعرب بعـض الـدول عـن    هتوصية املؤمتر بإقرارلدول باملشروع املنقح وأبدت استعدادها 

واســتمر  .الــدورة األوىلاملســتعملة يف قائمــة النفــس  علــى لــدورة الثانيــةيف ا لإلبقــاءتفضــيلها 
  .اب عن عدم ارتياحها لطول املشروع املنقح ومستوى التفصيل فيهبعض الدول يف اإلعر

وناقش الفريق تبسيط مشروع قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة والتعـديالت الـيت أجريـت          - ٢٧
 .إلبـراز اقتصـار املقصـد منـها علـى تقـدمي معلومـات وتوجيهـات فقـط          خانات اإلرشـادات على 

يد من الفقرات لالستفادة مـن أوجـه التـآزر ضـمن     املز إلدراجوأعرب بعض الدول عن تفضيلها 
القائمة املرجعية، بينما أعربت دولة واحدة عن تفضيلها اإلبقاء على صيغة األسـئلة كمـا كانـت    

إدخـال متييـز واضـح بـني خمتلـف      ب تقضـي وطُرحـت بعـض االقتراحـات     .عليه أثناء الدورة األوىل
وعـالوة   .قييـد نطـاق املـواد املـراد استعراضـها     مستويات االلتزام املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة وت   

  .على ذلك، ناقش الفريق تضمني القائمة املرجعية أسئلةً بشأن املمارسات اجليدة
    

    والتمويل ئيةاإلجرا سائلامل  - دال  
أدت دوراً  ااآلليـة وبينـت أهنـ    مزايـا أبرزت عدة دول خـالل الـدورة السادسـة للفريـق       -٢٨

ن التحــديات واملمارســات اجليــدة وتبــادل األفكــار طــراف يف تبــيُّحامســاً يف مســاعدة الــدول األ
يف تقيـيم  أثبتـت فائـدهتا   آلليـة  اأنَّ علـى  اتُّفـق  و .املساعدة التقنية واخلربات، والنظر يف متطلبات
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وأشادت الدول مبـا اتصـفت اآلليـة بـه      .تنفيذ االتفاقية وتعزيز التعاون فيما بني الدول األعضاء
  .جتنب روح اخلصومةقحم واحليادية ومن مرونة وعدم الت

زال وافياً ومالئماً، وأنـه   اإلطار املرجعي لآللية ماأنَّ وبينت عدة دول يف هذا الصدد   -٢٩
كمـا أشـار بعـض الـدول إىل      .ينبغي االلتزام به التزاماً كامالً ومتسقاً خالل عملية االسـتعراض 

ة الدوليـة، بينمـا أبـرزت دول أخـرى أمهيـة      املبادئ التوجيهية لآللية، ال سيما طبيعتها احلكوميـ 
إشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف االستعراضات القطرية، ويف عمل اآللية بشـكل أعـم،   

واسـعة النطـاق   الشـاورات  املؤديـه  توسلطت عدة دول كذلك الضوء علـى الـدور املهـم الـذي     
  .على الصعيد الوطين يف سياق اآللية

ب اإلجرائيـة، نـاقش الفريـق عـدة اقتراحـات لتحسـني اإلجـراءات        وفيما يتعلق باجلوانـ   -٣٠
كفــاءة لتحديــد  أكثــرالعمليــة الــيت ال تتطلــب تعــديل اإلطــار املرجعــي، مثــل اســتخدام بــدائل   

فعلى سبيل املثال، نقَّحت األمانة، حتقيقاً ملزيـٍد مـن الكفـاءة،     .اخلطوات املبدئية لالستعراضات
رة على املوقع الشبكي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات      قوائم اخلرباء احلكوميني املنشو

واجلرميـة، كمـا شـجَّعت الـدول املستعَرضـة يف سـنة معيَّنـة علـى اإلسـراع بتعـيني جهـة الوصـل             
ــديها ــن التــدابري العمليــة          .ل ــق بالفعــل عــدداً م  )٥(.وفيمــا يتعلــق بســحب القرعــة، اختــذ الفري
مكتبـه املوسـع أمـر سـحب القرعـة قبـل انعقـاد اجتماعـات         أن يتـوىل مكتـب املـؤمتر أو     واقُترح

ــق ال ــا الفري ــن الوقــت للمــداوالت بشــأن املســائل األخــرى وإلجــراء      إلتاحــة متَّســع  أثناءه م
واقُتــرِح أيضــاً أن جيــري املكتـب ســحب القرعــة بــني الـدورات ختفيفــاً آلثــار عــدم    .مشـاورات 

  .عراضات الدول األطراف اجلديدةاالستجابة احملتمل من جانب الدول أو لتيسري بدء است
يف التكـاليف الـيت اختـذهتا األمانـة،      االقتصـاد ب الفريق عالوةً علـى ذلـك بتـدابري    ورحَّ  -٣١
بأعمـال الترمجـة املطلوبـة لعمـل اآلليـة، حيـث أبـدى الكـثري مـن اخلـرباء            منـها  سيما ما تعلق ال

ت جهــات الوصــل ســباقة احلكــوميني اســتعدادهم للعمــل بلغــة غــري لغتــهم املفضــلة، كمــا كانــ 
وتقرر أن تبذل جهات الوصل مزيـداً مـن اجلهـود     .قدمت معلومات مقتضبة تيسرياً للترمجة إذ

يف سبيل احلد من طول الوثائق واملعلومات املقدمة فضالً عن الردود املقدمة على قائمة التقيـيم  
  .الذايت املرجعية

                                                         
، املمارسة اليت اتَّبعها الفريق بشأن املسائل اإلجرائية الناشئة فيما يتعلق بسحب ٤/١ أقر املؤمتر، يف قراره  )٥(  

وكانت األمانة قد مجعت املتطلبات اإلجرائية واملمارسات املتعلقة بسحب القرعة لتقدميها إىل املؤمتر  .القرعة
  .)CAC/COSP/2013/16يف دورته اخلامسة (
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عماً للحوار املباشر، مثل تقـدمي  بتربعات بعض الدول األطراف د أيضاًورحب الفريق   -٣٢
ــهم     ــوميني وإقامتـ ــرباء احلكـ ــفر اخلـ ــة بسـ ــاليف املتعلقـ ــل التكـ ــفهية وحتمـ ــة الشـ ــة الترمجـ  .خدمـ

احلد من جوالت التعليق على مشاريع التقارير واخلالصات الوافية وجتنـب إعـادة ترمجـة     وأدى
ــاليف وإىل اختصـــ     ــوفري يف التكـ ــن التـ ــٍد مـ ــل إىل مزيـ ــة بالفعـ ــراء  النصـــوص املتاحـ ــدد إجـ ار مـ

ــا .االستعراضــات ــة       كم ــارير االســتعراض القطري ــى تق ــة عل أســهمت ممارســة مبســطة للموافق
  .واخلالصات الوافية يف ضمان الكفاءة يف إجراء االستعراضات

بــت الــدول بتقــديرات املــوارد املطلوبــة لســري الــدورة وفيمــا يتعلــق بتمويــل اآلليــة، رحَّ  -٣٣
وشـددت عـدة دول علـى     .ى الفريـق خـالل دورتـه السادسـة    رضـت علـ  الثانية من اآللية الـيت عُ 

 .حيـادي وموضـوعي   علـى حنـو  يتـاح تسـيري اآلليـة     لكيأمهية كفاية التمويل وإمكانية التنبؤ به 
ى كما أعربت عدة دول عن ارتياحها لفعالية اآللية مـن حيـث التكلفـة يف عمومهـا، بينمـا دعـ      

تفضـيلها  عـن  عدة دول  أبلغتو .ءة التكاليفبعض الدول إىل مواصلة تنفيذ تدابري لزيادة كفا
للغاية لضمان استدامة اآللية، بينما ذكـرت   املختلط احلايل الذي اعتربته مهملنموذج التمويل ا

  .عن طريق امليزانية العادية لألمم املتحدة اخرى أنه ينبغي متويل اآللية كليدول أ
    

    ٥/١ رتنفيذ فريق استعراض التنفيذ ملقرر املؤمت  - هاء  
، إىل مجــع املعلومــات ذات الصــلة، بــدعمٍ مــن ٥/١ بــادر الفريــق، تنفيــذاً ملقــرر املــؤمتر  -٣٤

من اإلطار املرجعي، عقـب إمتـام دورة    ٤٨ األمانة، ومناقشتها تيسرياً لتقييم األداء وفقاً للفقرة
  .االستعراض األوىل

ــاقش ا  -٣٥ ــقونـ ــات امل   لفريـ ــة املالحظـ ــدابري ملتابعـ ــتحداث تـ ــة اسـ ــن  أمهيـ ــة مـ ــارير نبثقـ تقـ
ونـاقش الفريـق    .فعـاال تنفيـذا  االستعراض القطري بغية تعزيز تنفيـذ الـدول األطـراف لالتفاقيـة     

خيارات من قبيل تقدمي تقارير شفهية واملناقشات خالل دورات الفريـق وموافـاة   على األخص 
 يف دَّداســتحداث بنــد حمــ  ت فكــرةكمــا طُرحــ .شــكل كتــايب خمتصــر يف الفريــق باملســتجدات 

عمال بشـأن متابعـة تلـك املالحظـات تيسـرياً للمناقشـات الـيت جتـرى خـالل دورات          جدول األ
ويف هذا السياق، اعُتربت خطط العمل الوطنية الرامية إىل مواصلة تنفيـذ االتفاقيـة أداةً    .الفريق

اء إثـر انتـه  املتابعـة علـى   من تدابري أول تدبري  أنَّوشدد الفريق على  .مهمة إلعمال املالحظات
مسـاعدة تقنيـة، عنـد طلبـها، مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات          عـرض يف جيب أن يتمثل استعراض 

  .عملية االستعراضعنها  بانتاليت أ
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وفيما يتعلق بنطاق الـدورة الثانيـة، بينـت عـدَّة دول أنـه ينبغـي أن يظـل حسـبما قـرَّره            -٣٦
فاقيـة، يف حـني أبـدت بعـض     وأن يشمل الفصلني الثاين واخلامس مـن االت  ٣/١ه املؤمتر يف قرار

الدول األخرى تفضيلها التركيـز علـى أحـد هـذين الفصـلني أو علـى أحكـام خمتـارة معينـة مـن           
  .ستعرض بقية األحكام يف دورة الحقةاالتفاقية، على أن ُت

الـدورة الثانيـة مـن اآلليـة خـالل الـدورة       بـدء  وأكدت الـدول جمـدداً علـى اسـتعدادها ل      -٣٧
ب بعــض الــدول عــن تفضــيلها إجــراء ســحب القرعــة خــالل الــدورة  وأعــر .السادســة للمــؤمتر

وخلـص الفريـق    .دول أخرى أنه ينبغي إجراؤه يف وقت الحق أوضحتالسابعة للفريق، بينما 
يف هذا الصدد إىل أنه ينبغي للمؤمتر النظر يف أمر االستعراضات اليت يـرجح عـدم اكتماهلـا قبـل     

  .موعد الدورة السابعة للفريق
بغيــة حتقيــق  أجهزتــه الفرعيـة  هيكــلإعــادة النظـر يف  قـد يــود  املــؤمتر أنَّ الــدول وبينـت    -٣٨

وطُرحـت عـدة مقترحـات لتجنـب      .املواءمة بني املناقشات املوضوعية ومناقشات الفريقزيادة 
ــا إىل املســائل املتصــلة       ــه اهتمــام األفرقــة العاملــة القائمــة حالي التــداخل، مــن بينــها إعــادة توجي

املالحظـات الـيت متخضـت عنـها الـدورة األوىل       تنفيذاون الدويل من أجل متابعة بالتجرمي والتع
ــترداد       ــاد واسـ ــع الفسـ ــأن منـ ــدائرة بشـ ــيعية الـ ــات املواضـ ــالنظر يف املناقشـ ــق بـ وتكليـــف الفريـ

األفرقـة العاملـة القائمـة مـع تركيـز مناقشـات الفريـق علـى املسـائل          بقـاء علـى   املوجودات، واإل
، وإنشـاء املزيـد مـن األفرقـة العاملـة للنظـر يف متابعـة        سـائل اإلجرائيـة  رز واملم احملـ املتعلقة بالتقـدُّ 

  .تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية
    

    فيها النظرمواصلة مسائل تتطلب   - ثالثاً  
ألمانــة بشــأن االنتــهاء مــن  إىل اة دَّدلعــل املــؤمتر يــود أن ينظــر يف تقــدمي توجيهــات حمــ    -٣٩

ئمة التقييم الذايت املرجعية املنقحة وإقـرار اسـتخدامها، جبميـع اللغـات الرمسيـة      قااملتعلق بالعمل 
  .الفصلني الثاين واخلامس من االتفاقية يف الدورة الثانية ستعراضمن أجل الألمم املتحدة، 

ولعــل املــؤمتر يــود أن ينظــر يف تقــدمي توجيهــات إىل الفريــق واألمانــة بشــأن اســتكمال    -٤٠
  .األوىل وكيفية إجراء استعراضات الدورة الثانيةاستعراضات الدورة 

ولعل املؤمتر يود أن ينظر يف تشجيع الدول على استخدام نواتج االستعراضات لتعزيـز    -٤١
، وعلـى  عنـد طلبـها  كافحة الفسـاد، مبـا يف ذلـك مـن خـالل املسـاعدة التقنيـة،        مب ها املتعلقةأطر

ــذمتابعــة  ــديت خــالل االستع   تنفي ــذ الفصــلني الثالــث   بشــأن ،راضــاتاملالحظــات الــيت أب تنفي
  .(التجرمي وإنفاذ القانون) والرابع (التعاون الدويل)
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لفريق واألمانـة فيمـا يتعلـق بالوثـائق     إىل اولعل املؤمتر يود أن ينظر يف تقدمي توجيهات   -٤٢
  .الالزمة بشأن أثر اآللية

ق واألمانــة فيمـا يتعلــق  ولعـل املـؤمتر يــود أيضـاً أن ينظــر يف تقـدمي توجيهــات إىل الفريـ       -٤٣
بتحليل االحتياجات من املساعدة التقنية اليت تبينت خالل االستعراضـات القطريـة، فضـالً عـن     

  .املساعدة التقنية اليت قُدمت، عند الطلب، استجابةً لتلك االحتياجات
  .دورة االستعراض الثانية خالل دورته السادسة بدءولعل املؤمتر يود أن ينظر يف   -٤٤
لعل املؤمتر يود أن ينظر يف التشجيع على اختاذ املعلومـات الـيت متخضـت عنـها اآلليـة      و  -٤٥

  .أساساً لتقييم ما حتقق من أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة
 


