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*1909808*  

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ٢٠- ١٦أبوظيب، 

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

      أنشطة وأساليب عمل فريق استعراض التنفيذ    
      مذكرة من األمانة    

    مقدمة  -أوًال  
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بأن يكتسب مؤمتر  ٦٣من املادة  ٥تقضي الفقرة   -١

الــدول األطراف املعرفــة الالزمــة بــالتــدابري اليت تتخــذهــا الــدول األطراف لتنفيــذ هــذه االتفــاقيــة، 
قد  والصعوبات اليت تواجهها يف ذلك، من خالل املعلومات اليت تقدمها تلك الدول ومن خالل ما

  ينشئه املؤمتر من آليات استعراض تكميلية.
، الذي اعتمده يف دورته األوىل، على ضــــــرورة إنشــــــاء آلية ١/١واتفق املؤمتر، يف قراره   -٢

مناسبة ملساعدته على استعراض تنفيذ االتفاقية، وقرر إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية مؤلف من 
ملؤمتر. وأبرز املؤمتر يف القرار نفسه اخلصائص اليت خرباء حكوميني دوليني لكي يقدم توصيات إىل ا

  ينبغي أن تتسم هبا آلية االستعراض.
مبادئ إضـــافية ينبغي أن جتســـدها آلية االســـتعراض، وكلف  ٢/١وحدد املؤمتر يف قراره   -٣

ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــــــوية املعين باس
فحة الفســــاد بإعداد إطار مرجعي آللية االســــتعراض لينظر فيه املؤمتر ويتخذ إجراء بشــــأنه مع ملكا

  إمكانية اعتماده يف دورته الثالثة.
، املنشــئ آللية اســتعراض تنفيذ االتفاقية، وفقًا ٣/١واعتمد املؤمتر، يف دورته الثالثة، قراره   -٤

اإلطار املرجعي لآللية، وكذلك  ٣/١ق القرار من االتفاقية. ويتضــــمن مرف ٦٣من املادة  ٧للفقرة 

__________ 
  *  CAC/COSP/2019/1. 
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ـــــتعراضـــــات القطرية  مشـــــروع املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشـــــأن إجراء االس
  ومشروع املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القطرية. 

صورة  ويف القرار نفسه، أنشأ املؤمتر فريق استعراض التنفيذ الذي تتمثل وظيفتاه يف تكوين  -٥
إمجالية لعملية االســـــتعراض من أجل اســـــتبانة التحديات القائمة واملمارســـــات اجليدة، والنظر يف 
االحتياجات من املساعدة التقنية الالزمة لضمان فعالية تنفيذ االتفاقية. وميثل التقرير املواضيعي عن 

ادًا إىل مداوالته، التنفيذ أســــــاس العمل التحليلي الذي يضــــــطلع به الفريق. ويقدم الفريق، اســــــتن
  توصيات واستنتاجات إىل املؤمتر للنظر فيها وإقرارها.

وقرر املؤمتر أن تتألف كل مرحلة من مراحل اســتعراض التنفيذ من دورَتي اســتعراض مدة   -٦
كل منهما مخس سنوات. وقرر أيضًا أن يستعرض تنفيذ الفصلني الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) 

لدويل) من االتفاقية أثناء الدورة األوىل وأن يستعرض تنفيذ الفصل الثاين (التدابري والرابع (التعاون ا
  الوقائية) واخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية أثناء الدورة الثانية.

ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ٤/١وأقر املؤمتر يف قراره   -٧ ، املعنون "آلية اس
ــــاد"، املباد ــــتعراضــــات القطرية، الفس ــــأن إجراء االس ئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بش

واملخطط النموذجي لتقارير االستعراضات القطرية، اللذين وضع فريق استعراض التنفيذ صيغتهما 
  النهائية يف دورته األوىل.

املتحدة ملكافحة ، املعنون "آلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم ٥/١وقرر املؤمتر، يف مقرره   -٨
الفساد"، أن يبدأ فريق استعراض التنفيذ على الفور، بدعم من األمانة، يف مجع ومناقشة املعلومات 

من اإلطار املرجعي، عقب اختتام دورة  ٤٨ذات الصـــلة من أجل تيســـري تقييم األداء وفقًا للفقرة 
املقبلة بندا يف جدول األعمال االســــتعراض األوىل. وقرر املؤمتر أيضــــًا أن يدرج الفريق يف دوراته 

ضع يف اعتباره، لدى مجع تلك املعلومات، متطلبات املتابعة يف  شة تلك املعلومات، وأن ي يتيح مناق
  من اإلطار املرجعي. ٤١و ٤٠املستقبل وفقًا للفقرتني 

ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ٦/١وأعلن املؤمتر يف قراره   -٩ لة اس ، املعنون "مواصــــــ
من اإلطار املرجعي لآللية ووفقًا  ١٣فحة الفســاد"، انطالق الدورة الثانية لآللية، عمًال بالفقرة ملكا

. وقرر أن ُيســـتعرض ُخمس الدول األطراف يف كل ســـنة من الســـنوات اخلمس ٣/١لقرار املؤمتر 
ة للمؤمتر لدورة االستعراض الثانية، وأن تستكمل الدول اليت تنضم إىل االتفاقية بعد الدورة السادس

صكوك  سنتني بعد إيداع  ستعراَض تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية يف موعد ال يتعدى  ا
انضمامها، وأن تشارك يف استعراض تنفيذ الفصلني الثاين واخلامس من االتفاقية أثناء السنة اخلتامية 

  لدورة االستعراض الثانية.
، املعنون "عمل اهليئات ٧/١املؤمتر، يف دورته الســـــابعة املقرَّر وإضـــــافة إىل ذلك، اعتمد   -١٠

الفرعية اليت أنشـــــــأها املؤمتر". وأقر املؤمتر، يف الفقرة (ج) من ذلك املقرر، خطة العمل املتعددة 
الســــنوات، اليت اعتمدها فريق اســــتعراض التنفيذ يف دورته الســــابعة املســــتأنفة، واجلدول الزمين 

  .٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٧أقره املكتب املوسع يف اجتماعه املعقود يف لالجتماعات، الذي 
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وقد ُأعدت هذه املذكرة إلطالع املؤمتر على أنشطة الفريق وطرائق عمله وملساعدة املؤمتر   -١١
  يف مداوالته املتعلقة أنشطة الفريق املقبلة.

    
    أنشطة فريق استعراض التنفيذ  -ثانيًا  

 ٢٨دورات، على النحو التايل: الدورة األوىل من  ١٠التنفيذ حىت اآلن عقد فريق اســــتعراض   -١٢
ـــتأنفة من ٢٠١٠متوز/يوليه  ٢حزيران/يونيه إىل  ـــرين الثاين/نوفمرب إىل  ٢٩؛ والدورة األوىل املس  ١تش

ية من ٢٠١٠كانون األول/ديســــــمرب  ثان لدورة ال مايو إىل  ٣٠؛ وا يار/ يه حزيران/ ٢أ ؛ ٢٠١١  يون
 ٢٥؛ والدورة الثانية املســــتأنفة جمددًا يف ٢٠١١أيلول/ســــبتمرب  ٩إىل  ٧املســــتأنفة من  والدورة الثانية

حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ١٨، أثناء دورة املؤمتر الرابعة؛ والدورة الثالثة من ٢٠١١تشــــرين األول/أكتوبر 
 ٢٧رابعة من ؛ الدورة ال٢٠١٢  نوفمرب تشرين الثاين/ ١٦إىل  ١٤؛ والدورة الثالثة املستأنفة من ٢٠١٢

ستأنفة يف يومي ٢٠١٣أيار/مايو  ٣١إىل  شرين الثاين/ نوفمرب  ٢٧و  ٢٦؛ والدورة الرابعة امل ، ٢٠١٣ت
؛ والدورة ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٦إىل  ٢على هامش دورة املؤمتر اخلامســــــة؛ والدورة اخلامســــــة من 

 ٥إىل  ١دســـة من ؛ والدورة الســـا٢٠١٤تشـــرين األول/أكتوبر  ١٥إىل  ١٣اخلامســـة املســـتأنفة من 
ستأنفة يف يومي ٢٠١٥حزيران/يونيه  سة امل ساد شرين الثاين/نوفمرب  ٤و ٣؛ والدورة ال ، على ٢٠١٥ت

؛ والدورة السابعة ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤إىل  ٢٠هامش دورة املؤمتر السادسة؛ والدورة السابعة من 
حزيران/يونيه  ٢٣إىل  ١٩نة من ؛ والدورة الثام٢٠١٦تشــرين الثاين/نوفمرب  ١٦إىل  ١٤املســتأنفة من 

 ٣؛ والدورة التاســعة املســتأنفة األوىل من ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦إىل  ٤؛ والدورة التاســعة من ٢٠١٧
تشــرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٢؛ والدورة التاســعة املســتأنفة الثانية من ٢٠١٨  ســبتمرب أيلول/ ٥إىل 

 ٢والدورة العاشــرة املســتأنفة األوىل من  ٢٠١٩ أيار/مايو ٢٩إىل  ٢٧؛ والدورة العاشــرة من ٢٠١٨
  .٢٠١٩أيلول/سبتمرب   ٤إىل 
وعقد الفريق اجتماعني مشـــــتركني بشـــــأن املســـــاعدة التقنية مع الفريق العامل احلكومي   -١٣

ــــــترداد املوجودات يف  باس لدويل املفتوح العضــــــوية املعين  يه  ٦ا يار/ ٢٩و ٢٠١٨حزيران/يون  أ
كًا ومع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين مبنع ، واجتماعًا مشـــتر٢٠١٩ مايو

، الذي ٦/١. وُعقدت االجتماعات املشتركة وفقًا لقرار املؤمتر ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤الفساد يف 
ُطلب فيه إىل األمانة أن تنظم هيكل جداول األعمال املؤقتة لفريق استعراض التنفيذ وسائر اهليئات 

 أنشــأها املؤمتر على حنو يتجنب ازدواجية املناقشــات، مع مراعاة الواليات املســندة إىل الفرعية اليت
  .٢٠١٩-٢٠١٧تلك اهليئات ومتاشيًا مع خطة العمل املتفق عليها للفترة 

وســـوف تعقد دورة الفريق العاشـــرة املســـتأنفة الثانية أثناء دورة املؤمتر الثامنة. ويتوقع أن   -١٤
، وأن يركز ٢٠١٩-٢٠١٨ك الدورة تنفيذ خطة العمل املتعددة السنوات للفترة يقيِّم الفريق يف تل

  الصلة. كذلك على أعماله املقبلة، مبا يف ذلك أوجه التآزر مع سائر اآلليات املتعددة األطراف ذات
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ستعراض التنفيذ أثناء الفترة املشمولة هبذا   -١٥ وترد ملخصات لألنشطة اليت اضطلع هبا فريق ا
  )١(.٢٠١٩و ٢٠١٨يف تقارير الفريق عن دوراته املعقودة يف عامي التقرير 

ومنذ دورة املؤمتر الســـــابعة، واصـــــل الفريق أداء وظائفه، وفقًا ملا كلفه به املؤمتر، وتنفيذ   -١٦
  الواليات الواردة يف القرارات ذات الصلة اليت اعتمدها املؤمتر.

    
  ملحة عامة عن عملية االستعراض    

  
  رعةسحب الق  (أ)  

، إىل الفريق أن يشـــــرع، يف بداية دورته الســـــابعة، يف اختيار ٦/١طلب املؤمتر، يف قراره   -١٧
الدول األطراف املستعَرضة واملستعِرضة يف دورة االستعراض الثانية بسحب الُقرعة وفقًا للفقرتني 

بني الدورات  من اإلطار املرجعي لآللية. وطلب املؤمتر إىل الفريق أيضــــــًا أن يعقد فيما ١٩و ١٤
ــــــحب القرعة وفقًا للفقرة  لدول األطراف بغرض س من اإلطار  ١٩اجتماعات مفتوحة جلميع ا

املرجعي لآللية، دون مســــاس حبق الدولة الطرف يف أن تطلب إعادة ســــحب القرعة يف االجتماع 
  الالحق للفريق يف فترة ما بني الدورات أو يف دورته العادية الالحقة.

ذلك، قرر الفريق يف دورته األوىل، أن جيري اســـتعراض الدول اليت تصـــدق على وإىل جانب   -١٨
االتفاقية أو تنضم إليها بعد سحب القرعة يف السنة اخلامسة من دورة االستعراض األوىل. وأقر املؤمتر، 

  القرعة.  ، املمارسة اليت اتبعها الفريق بشأن املسائل اإلجرائية الناشئة عن سحب٤/١يف قراره 
، ُعقــد اجتمــاعــان فيمــا بني الــدورات مفتوحــان جلميع الــدول ٦/١ووفقــًا لقرار املؤمتر   -١٩

ــــــحب القرعة يف  ، من أجل ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤و ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١األطراف بغرض س
ـــتعراض  ـــنتني الثالثة والرابعة، على التوايل، من دورة االس ـــتعِرضـــة للس اختيار الدول األطراف املس

املعقود من اإلطار املرجعي لآللية. وإىل جانب ذلك، جرى يف االجتماع  ١٩للفقرة الثانية، وفقًا 
وأثناء الدورة التاســــــعة املســــــتأنفة األوىل للفريق اليت  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١ما بني الدورات يف 

، سحب القرعة والختيار الدول األطراف اليت ستنفذ استعراضات ٢٠١٨ُعقدت يف أيلول/سبتمرب 
سابق، الذي ُأجري يف الدورة األ سحب القرعة ال صبحت أطرافًا يف االتفاقية منذ  وىل للدول اليت أ

الدورة الثامنة املســــــتأنفة لفريق اســــــتعراض التنفيذ. وُأعيد ســــــحب القرعة فيما يتصــــــل بدورة 
ــــــتعراض الثانية أثناء كل دورة عقدها الفريق يف عامي  ــــــتثناء الدورة ٢٠١٩و ٢٠١٨االس ، باس

  )٢(.٢٠١٩أنفة الثانية، اليت عقدت يف أيلول/سبتمرب العاشرة املست
    

__________ 
 ،CAC/COSP/IRG/2018/8/Add.1و ،CAC/COSP/IRG/2018/8انظر الوثائق   )١(  

 ،CAC/COSP/IRG/2019/9/Add.1و ،CAC/COSP/IRG/2019/9و ،CAC/COSP/IRG/2018/8/Add.2و
 .CAC/COSP/IRG/2019/9/Add.2و

الثانية يف الوثيقة و األوىلترد معلومات حمدثة عن تشكيالت املزاوجة بني البلدان لدوريت االستعراض   )٢(  
CAC/COSP/IRG/2019/CRP.8/Rev.1 :املتاحة يف املوقع الشبكي آللية استعراض التنفيذ على العنوان ،

www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html.  
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  استعراض تنفيذ االتفاقية وأداء آلية استعراض التنفيذ  (ب)  
ــــتعرضــــة، نظر الفريق يف البند   -٢٠ ــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم ٢أثناء الفترة املس ، املعنون "اس

ــــــتعراض تنفيذ ا٣ملكافحة الفســـــــاد" والبند  تفاقية األمم املتحدة ملكافحة ، املعنون "أداء آلية اس
  الفساد"، من جداول أعمال دورتيه التاسعة والعاشرة العاديتني واملستأنفتني.

ويف مجيع الدورات املذكورة، ُقدمت للفريق معلومات شــفوية حمدثة بشــأن التقدم املحرز   -٢١
لى الردود الواردة يف تنفيذ االســـتعراضـــات أثناء دوريت االســـتعراض األوىل والثانية، مع التركيز ع

على قائمة التقييم الذايت املرجعية، واحلوارات املباشــــرة اليت ُأجريت، واخلالصــــات الوافية وتقارير 
االستعراضات القطرية اليت أجنزت وتقارير االستعراضات القطرية اليت ُأتيحت على املوقع الشبكي 

. وإىل جــانــب ذلــك، نظر الفريق يف ملكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة (املكتــب)
  )٣(املعلومات اليت قدمتها األمانة عن أداء آلية استعراض التنفيذ وأثرها.

ويف ذلك السياق، ناقش الفريق يف دوراته املعقودة أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير أسباب   -٢٢
د لثانية، مبا يف ذلك تعقُّالتأخر املســـــتبانة يف تنفيذ االســـــتعراضـــــات القطرية ضـــــمن إطار الدورة ا

اســـتعراض الفصـــل الثاين من االتفاقية، وتأخر الدول األطراف يف تقدمي ردودها على قائمة التقييم 
لدول  تأخرها يف تعيني جهات الوصـــــــل واخلرباء احلكوميني. وُحثت ا ية وكذلك  لذايت املرجع ا

ة يف اإلطار املرجعي لآللية. ونظر األطراف على بذل مزيد من اجلهود للتقيد باحلدود الزمنية املقرر
الفريق يف دورته التاســــعة املســــتأنفة الثانية يف جمموعة مبادئ توجيهية منقحة بشــــأن تعيني خرباء 

  حكوميني لغرض االستعراضات القطرية، وأقر تلك املبادئ.
طرية ، الذي ُطلب فيه إىل الفريق حتليل نتائج االســــتعراضــــات الق٦/١ووفقًا لقرار املؤمتر   -٢٣

اليت أجريت أثناء دورة االســــــتعراض األوىل، فيما يتعلق بالتجارب الناجحة واملمارســــــات اجليدة 
والتحديات املطروحة واملالحظات واالحتياجات من املســـــــاعدة التقنية، مع أخذ تقارير التنفيذ 

إىل  املواضـــــيعية بعني االعتبار، أعد املكتب جمموعة توصـــــيات واســـــتنتاجات غري ملزمة اســـــتنادًا
الدروس املســتفادة بشــأن تنفيذ الفصــلني الثالث والرابع من االتفاقية، لكي ينظر فيها املؤمتر. وقيم 
الفريق الوثيقة إجيابيًا، واضـــــعًا يف االعتبار طابع التوصـــــيات واالســـــتنتاجات غري امللِزم. وعممت 

قشت أيضًا يف اجتماع الوثيقة جمددًا للحصول على تعليقات كتابية عقب دورة الفريق التاسعة ونو
ية األمم املتحدة  فاق لدويل يف إطار ات لدويل املفتوح املشـــــــاركة لتعزيز التعاون ا اخلرباء احلكومي ا

يه  قد يف حزيران/يون لذي ع حة الفســـــــاد، ا كاف عة ٢٠١٨مل لك، نظر الفريق يف جممو عد ذ . وب
دت مجيع التعليقات الوا ردة من الدول األطراف، التوصــيات واالســتنتاجات غري امللزمة، اليت جســَّ

، ودورته العاشــــرة، ٢٠١٨يف دورته التاســــعة املســــتأنفة الثانية، املعقودة يف تشــــرين الثاين/نوفمرب 
مايو  يار/ نة )٤(.٢٠١٩املعقودة يف أ ها الراه قة يف صــــــيغت ند الوثي يل ألكثر من  )٥(وتســــــت إىل حتل

اسـتعراضـًا قطريًا ُأجنز  ١٦٩ممارسـة جيدة اسـتبينت يف  ١١٠٠توصـية منفردة وما يقارب   ٦٢٠٠
سابقة إىل  صيغة ال ضان ُأجنزا منذ أن قدمت ال ستعرا يف إطار دورة االستعراض األوىل، مبا يف ذلك ا

__________ 
 .CAC/COSP/IRG/2019/2و ،CAC/COSP/IRG/2018/3و ،CAC/COSP/IRG/2018/2انظر الوثائق   )٣(  
 .CAC/COSP/IRG/2019/6و ،CAC/COSP/IRG/2019/3و ،CAC/COSP/IRG/2018/9انظر الوثائق   )٤(  
 .CAC/COSP/2019/3انظر الوثيقة   )٥(  
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الفريق يف دورته العاشــرة. ورحب الفريق، يف مجلة أمور، بالعمل التحليلي املركز الذي اضــطلعت 
 وأشــاره األمانة إلعداد اســتنتاجات وتوصــيات غري ملزمة بشــأن نتائج دورة االســتعراض األوىل، ب

ـــتنتاجات غري امللزمة متثل نتائج مهمة للعمل اجلماعي الذي أجنزه  إىل أن جمموعة التوصـــيات واالس
يات  بالتوصــــــ نة  عا ــــــت لدول من االس ها ا ــــــتجني ئدة اليت س فا الفريق. وشـــــــدد املتكلمون على ال

  تنتاجات، مما يثبت أثر اآللية اإلجيايب.واالس
باإلشــارة إىل نتائج اســتعراضــات الدورة الثانية، نظر الفريق، يف دوراته املعقودة يف عامي   -٢٤

، يف االجتاهات األولية امللحوظة اســـتنادًا إىل اســـتعراضـــات تنفيذ الفصـــلني الثاين ٢٠١٩و ٢٠١٨
دات)، حســبما ورد يف التقارير املواضــيعية اليت أعدهتا (التدابري الوقائية) واخلامس (اســترداد املوجو

وأعرب الفريق عن تقديره جلملة أمور، منها التحليالت املواضــيعية لنتائج اســتعراضــات  )٦(األمانة.
ــــــجع األمانة على مواصــــــلة حتديث تلك التقارير مع تزايد عدد  ــــــتعراض الثانية وش دورة االس

تكلمون بأن التقارير املواضـــيعية قد ســـاعدت الدول على االســـتعراضـــات القطرية املنجزة. وأقر امل
إعداد اســتعراضــات مرجعية وتقييم التقدم املحرز، مع أخذ التجارب املكتســبة واملمارســات اجليدة 

  والتحديات املواجهة والدروس املستفادة من جانب الدول األخرى بعني االعتبار.
ســتشــكل  الثامنةلمني على أن دورة املؤمتر ويف دورة الفريق العاشــرة، شــدد عدد من املتك  -٢٥

  فرصة لتقييم أداء اآللية، وملناقشة العمل الذي أجنزه الفريق حىت اآلن، وللنظر يف مستقبل اآللية.
    

تعزيز أوجه التآزر بني املنظمات املتعددة األطراف املعنية املسؤولة عن آليات االستعراض     
    القائمة يف جمال مكافحة الفساد

، باألمانة أن تواصـل اسـتكشـاف أوجه التآزر، بالتنسـيق والتعاون ٦/١هاب املؤمتر، يف قراره أ  -٢٦
مع أمانات ســائر اآلليات املتعددة األطراف ذات الصــلة يف جمال مكافحة الفســاد، وتعزيز أوجه التآزر 

أوجه التآزر بني  ، املعنون "تعزيز٧/٤تلك عند االقتضــاء. وبعد ذلك، طلب املؤمتر إىل األمانة يف قراره 
املنظمات املتعددة األطراف املعنية املسؤولة عن آليات االستعراض القائمة يف جمال مكافحة الفساد"، أن 

  تواصل حوارها مع الدول األطراف ومع سائر أمانات اآلليات املتعددة األطراف ذات الصلة.
وأعرب عن تقديره  ٧/٤القرار ونظر الفريق يف األنشـــطة اليت نفذها املكتب تعزيزًا لتنفيذ   -٢٧

ودعمه للجهود اليت تبذهلا األمانة يف تعزيز أوجه التآزر مع سائر آليات االستعراض القائمة يف جمال 
  مكافحة الفساد.

  
  املساعدة التقنية    

، أن يتوىل فريق اســــــتعراض التنفيذ مســــــؤولية ٣/١قرر مؤمتر الدول األطراف، يف قراره   -٢٨
ومواصلة العمل الذي كان يضطلع به سابقًا الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية متابعة 

  املعين باملساعدة التقنية.
بأن أحد أهداف آلية اسـتعراض تنفيذ االتفاقية، وفقًا ، ٤/١يف قراره ، أحاط املؤمتر علمًاو  -٢٩

__________ 
 ،CAC/COSP/IRG/2019/4و ،CAC/COSP/IRG/2018/6و ،CAC/COSP/IRG/2018/5انظر الوثائق   )٦(  

 .CAC/COSP/IRG/2019/10و
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ــــــتبانة وتســــــويغ من اإلطار املرجعي، يتمثل يف مســـــــاعدة الدول األطر ١١للفقرة  اف على اس
  االحتياجات اخلاصة من املساعدة التقنية وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية.

مبا تؤديه املساعدة التقنية املقدمة يف إطار آلية االستعراض من يف القرار نفسه، ، وأقر املؤمتر  -٣٠
فيذًا، يف برجمة وتقدمي املســاعدة دور متواصــل ومفيد، وكذلك بأمهية اتباع هنج ُقطري، مبادرًة وتن

التقنية على حنو متكامل ومنســــق، كوســــيلة فعالة لتلبية احتياجات الدول األطراف من املســــاعدة 
التقنية. ويف ذلك القرار أيضـــًا، طلب املؤمتر إىل األمانة، أن تواصـــل العمل على وضـــع هنج ثالثي 

التقنية على ضــوء جماالت األولوية املســتبانة املســتويات، عاملي وإقليمي ووطين، يف تقدمي املســاعدة 
  نتيجًة لعملية االستعراض.

، على أمهية تلبية االحتياجات ذات األولوية من املســـــاعدة ٦/١وشـــــدد املؤمتر، يف قراره   -٣١
التقنية املســـتبانة يف إطار االســـتعراضـــات الُقطرية، ودعا مقدمي املســـاعدة التقنية إىل مراعاة تلك 

  وضع برامج جديدة للمساعدة التقنية أو إلدراجها يف الربامج اجلارية.األولويات لدى 
ضمن مجلة أمور، على تعزيز احلوار وحفز التنسيق ، ٧/٣يف قراره وشجع املؤمتر املكتب،   -٣٢

ــــــاعدة واجلهات املاحنة على الصــــــعيدين الثنائي واملتعدد  والتشــــــجيع على التآزر مع مقدمي املس
ــــــاعدة التقنية مبزيد من الفعالية، مبا يف األطراف من أجل تلبية اح تياجات الدول األطراف من املس

ذلك االحتياجات املســتبانة من خالل عملية االســتعراض، ودعا الدول األطراف، لدى ملء قائمة 
ساعدة التقنية الالزمة لتنفيذ مواد إىل التقييم الذايت املرجعية،  ستبانة االحتياجات من امل صل ا أن توا

  ة وأن تقدم معلومات عن املساعدة التقنية اليت جيري تقدميها بالفعل.االتفاقي
وأثناء الفترة املستعرضة، نظر الفريق يف معلومات عما استبني من احتياجات من املساعدة   -٣٣

التقنية من خالل االســـــتعراضـــــات القطرية املنفردة اليت أجنزت يف الدورة الثانية وعما اســـــتبني يف 
اجتاهات جديدة، وكذلك عما قدم من مســــــاعدة تقنية، مبا يف ذلك ما أعدته  الدورة األوىل من

  )٧(األمانة من وثائق ذات صلة.
ونظر الفريق أيضًا، يف دورتيه التاسعة والتاسعة املستأنفة الثانية، جنبا إىل جنب مع الفريق   -٣٤

مشروع املبادئ التوجيهية العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات، يف 
غري امللزمة بشـــأن إدارة املوجودات املجمدة واملحجوزة واملصـــادرة. وأكد الفريق على الطابع غري 
امللزم لتلك املبادئ التوجيهية. ويف دورة الفريق التاسعة، رحب كثري من املتكلمني مبشروع املبادئ 

وقت ملناقشــــــتها. وأتيحت للفريق يف التوجيهية وأعربوا عن رأي يدعو إىل ختصــــــيص مزيد من ال
  )٨(امللزمة. دورته التاسعة املستأنفة الثانية وثائق إضافية بشأن مشروع املبادئ التوجيهية غري

ــــتنادًا إىل ٧/٣وعاود املؤمتر، يف قراره   -٣٥ ــــتعراض التنفيذ، اس ، تأكيد أمهية أن ينظر فريق اس
سق مع  ستعراض التنفيذ، يف املجاالت ذات نتائج عملية االستعراض، ومبا يت اإلطار املرجعي آللية ا

األولوية لتقدمي املســـاعدة التقنية. وبناء على ذلك، ُعقدت أثناء االجتماعات املشـــتركة اليت عقدها 
__________ 

 .CAC/COSP/2019/5و ،CAC/COSP/IRG/2018/CRP.2انظر الوثيقتني   )٧(  
 ،CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14و ،CAC/COSP/WG.2/2018/3انظر الوثائق   )٨(  

 .CAC/COSP/IRG/2018/CRP.15و
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الفريق مع هيئات املؤمتر الفرعية األخرى، بشــأن املســاعدة التقنية، حلقات نقاش بشــأن املســاعدة 
ول االتفاقية الثاين (التدابري الوقائية)، والثالث (التجرمي وإنفاذ القانون)، التقنية فيما يتعلق بفصــــــ

  والرابع (التعاون الدويل)، واخلامس (استرداد املوجودات).
وعقدت أيضـــًا، ضـــمن إطار بنود أخرى من جدول أعمال الفريق، حلقات نقاش بشـــأن   -٣٦

طراف برفع دعوى مدنية أمام حمكمة مســــــائل مثل التدابري اليت ميكن اختاذها للســــــماح للدول األ
لغرض تثبيت احلق يف امللكية أو املمتلكات املكتسبة من خالل ارتكاب فعل جمرَّم مبقتضى االتفاقية، 

لك املمتلكات، واستخدام االستعراضات القطرية كأساس لوضع الربامج واستبانة تأو تثبيت ملكية 
املســــتفادة، واإلجراءات اليت تســــمح مبصــــادرة التحديات القائمة واملمارســــات اجليدة والدروس 

  عائدات الفساد دون إدانة جنائية.
  

  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية    
، على أن آلية اســــتعراض التنفيذ ســــتحتاج إىل ميزانية تكفل ٣/١شــــدد املؤمتر، يف قراره   -٣٧

القرار، طلبت اجلمعية العامة إىل  عملها على حنو يتسم بالكفاءة واالستمرار واحلياد. وعمًال بذلك
  ، أن يكفل توفري متويل كاف آللية االستعراض.٦٤/٢٣٧األمني العام، يف قرارها 

، أن يســــاعده فريق اســــتعراض التنفيذ على الوفاء مبســــؤوليته ٤/١وقرر املؤمتر، يف قراره   -٣٨
بالنظر يف امليزانية كل ســــنتني، وذلك بالعمل مع األمانة أثناء فترة ما بني الدورات بشــــأن املتعلقة 

  النفقات والتكاليف املتوقعة فيما يتعلق بآلية االستعراض.
وأثناء الفترة املســـــتعرضـــــة، نظر الفريق يف املســـــائل املالية واملتعلقة بامليزانية، مبا يف ذلك   -٣٩
تتضمن معلومات َمْيَزنيَّة عن النفقات املتكبدة حىت اآلن يف سياق تشغيل  أعدته األمانة من وثائق ما

عة  ية أو من التربعات، وعن النفقات املتوق عاد ية ال ــــــواء من امليزان قاة، س ية، وعن املوارد املتل اآلل
كاليف، وعن نقص  خذة لتحقيق وفورات يف الت تدابري املت ثار ال ية، وعن آ ثان لدورتني األوىل وال ل

ونظر الفريق أيضــــــًا يف معلومات من هذا القبيل أثناء دوراته  )٩(د الالزمة لتشــــــغيل اآللية.املوار
  املستأنفة، حسبما قدمته األمانة شفويًا من حتديثات.

وأعرب الفريق عن ارتياحه لشـــفافية ووضـــوح التقارير املالية اليت أعدهتا األمانة، ورأى   -٤٠
كد الفريق أيضــا على أمهية اآللية وأثرها اإلجيايب وعلى أهنا وفرت أســاســًا مفيدًا للمداوالت. وأ

سيًا لسالسة  سا شرطًا أ ستدامة متويلها، اليت اعتربها  احلاجة لضمان جناح إجناز الدورة الثانية وا
  تشغيل اآللية وفعاليته.

    
  طرائق العمل    

  
جلدول الزمين ال  -٤١ مبا يف ذلك ا له،  ته، طرائق عم ته. ناقش الفريق، يف معظم دورا عا ما جت

أمني الفريق، ضـــمن مجلة أمور، إىل أن اجلدول الزمين لالجتماعات أشـــار وأثناء الدورة التاســـعة، 
  يستند إىل برنامج العمل املتعدد السنوات، وأنه خضع لدراسة مطولة وينبغي للمؤمتر أن يناقشه.

__________ 
 .CAC/COSP/IRG/2019/11و ،CAC/COSP/IRG/2019/8و ،CAC/COSP/IRG/2018/4انظر الوثائق   )٩(  
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تعلقة باالجتماعات وأثناء دورة الفريق التاسعة، اقترح أحد البلدان تقليص االستحقاقات امل  -٤٢
اليت تعقدها اهليئات الفرعية التابعة للمؤمتر، ودعا الدول األطراف إىل النظر يف جدوى عقد دورة 
مستأنفة ثانية، مشريًا إىل أهنا قد ال تكون ضرورية. ورحب أمني الفريق بإجراء استعراض للجدول 

إىل أن املؤمتر وحده  أشـــار قبلة، ولكنهالزمين لالجتماعات اجلاري إعداده حتضـــريًا لدورة املؤمتر امل
هو الذي ميكنه أن يتخذ قرارًا بشأن هذه املسألة. ونوه األمني كذلك إىل أن تقليص االستحقاقات 
املتعلقة باجتماعات اهليئات الفرعية لن يؤدي إىل وفورات ميكن إعادة ختصـــيصـــها للمؤمتر وهيئاته 

انة تنظر يف تقليص مدة دورة الفريق التاســعة املســتأنفة الفرعية أو لدعم اآللية. وذكر أيضــا أن األم
  الثانية وجدول أعماهلا، دون مساس بوظائف الفريق وأعماله. 

ونظر الفريق أثناء دورتيه العاشــرة والعاشــرة املســتأنفة األوىل، يف اقتراح قدمته ســويســرا   -٤٣
ــــــرة، ذكربإدراج بند جديد، وناقش طرائق عمل الفريق على حنو أعم. ويف الدو  ةأمين ترة العاش

الفريق أنه ميكن زيادة حتسني طرائق العمل وأنه بوسع األمانة أن تدعم إجراء مشاورات غري رمسية 
أن األمانة  ةاألمين تمن خالل مكتب املؤمتر. وفيما يتعلق بالتعليقات اليت قدمتها ســــويســــرا، ذكر

 تيف جدول أعمال املؤمتر. وذكرقد اتبعت املمارســــة املاضــــية فيما خيص البنود املقترح إدراجها 
أيضــًا أنه، بالنظر إىل رغبة الفريق يف مواصــلة املناقشــات بشــأن مشــروع جدول األعمال املؤقت، 
فســوف ُتصــَدر صــيغة منقحة لتلك الوثيقة، تتضــمن البند اجلديد الذي اقترحته ســويســرا، تيســريًا 

  ق.ملواصلة املناقشة يف الدورة العاشرة املستأنفة األوىل للفري
ويف دورة الفريق العاشـــرة املســـتأنفة األوىل، رحب املتكلمون باجلهود الرامية إىل حتســـني   -٤٤

طرائق عمل الفريق، وحتســــني هيكل مناقشــــاته وختطيط دورات مقبلة مشــــتركة مع هيئات املؤمتر 
  الفرعية األخرى أو تعقب مباشرة دورات تلك اهليئات.

واصــــــلة تعزيز فعالية اآللية، ينبغي مرة أخرى تقليص عدد وذكر بعض املتكلمني أنه، توخيًا مل  -٤٥
دورات الفريق الســنوية إىل دورة عادية واحدة ودورة مســتأنفة واحدة. فمن شــأن هذا أن يفضــي إىل 
تبسيط اجلهود وجعل االستحقاقات املتبقية املتعلقة باالجتماعات متاحة الجتماعات خمصصة أخرى قد 

تماعات حتضريية للدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مكافحة الفساد، يقرر املؤمتر عقدها، مثل اج
. وأبرز املتكلمون أيضـــًا أمهية مواصـــلة تنســـيق دورات الفريق مع دورات ٢٠٢١اليت ســـتعقد يف عام 

هيئات املؤمتر الفرعية األخرى بغرض تعزيز املداوالت. وأبرز أحد املتكلمني أمهية اســتبانة وتعزيز أوجه 
ــــــاد واهليئات الت آزر بني اهليئات الفرعية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس

الفرعية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، بغية حتديد املواضيع 
  ملتاحة.ذات األمهية املشتركة وحتقيق االستفادة التامة من املوارد ا

ويف الدورة نفســـها، أعرب عدد من املتكلمني عن تأييدهم لالقتراح املقدم من ســـويســـرا   -٤٦
بشـــــأن إدراج بند جديد يف جدول األعمال املؤقت لدورة الفريق احلادية عشـــــرة، عنوانه "التبادل 

رية"، ألن الطوعي للمعلومات بشــأن التدابري الوطنية املتخذة بعد إجناز تقارير االســتعراضــات الُقط
شأنه تيسري مداوالت الفريق. وذكر كثري من املتكلمني أن هناك تقامسًا قائمًا بالفعل ملعلومات  من 

 ٢ من هذا القبيل بني دول كثرية، مبا يف ذلك ضمن إطار بنود جدول األعمال املوجودة، مثل البند
  من جدول األعمال.
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ثر تفصـــــيال عن التقدم املحرز والتدابري وذكر بعض املتكلمني أنه ميكن تقدمي معلومات أك  -٤٧
الوطنية املتخذة، بيد أن إدراج بند من هذا القبيل يف جدول األعمال ال ينبغي أن يقوض املبادئ 
األســــــاســــــية لعمل اآللية، مبا يف ذلك حيادها، أو تنفيذ االتفاقية ككل. وحتقيقًا هلذه الغاية، ذكر 

افية بشأن االقتراح، مبا يف ذلك توضيح آثاره العملية، بعض املتكلمني أنه يلزم تقدمي توضيحات إض
نظرًا ألن االقتراح قد ميس باملبادئ التوجيهية لآللية، مبا يف ذلك مبدأ ســرية تقارير االســتعراضــات 

  من اإلطار املرجعي لآللية. ٣٧القطرية وفقًا للفقرة 
جدول األعمال املؤقت  ونظرًا لتعذر التوصــــــل إىل اتفاق بشــــــأن إدراج البند املقترح يف  -٤٨

للدورة احلادية عشرة، فقد حث بعض املتكلمني الدول األطراف على إجراء مشاورات غري رمسية 
حول هذه املســألة قبل انعقاد دورة املؤمتر الثامنة، مع إشــراك األمانة. ويف هذا الصــدد، شــدد عدة 

ى تناول البند املقترح فحسب متكلمني على أن هذه املشاورات غري الرمسية ال ينبغي أن تقتصر عل
وبل ينبغي أن تتناول أيضـــًا ســـبل حتســـني طرائق عمل مجيع هيئات املؤمتر الفرعية، وكذلك خطة 

  .٢٠٢١-٢٠٢٠عمل تلك اهليئات للفترة 
واتفق الفريق ضــــمن مجلة أمور، على مواصــــلة مداوالته بشــــأن جدول األعمال املؤقت   -٤٩

رة املســــتأنفة الثانية، اليت ســــتعقد بالتزامن مع دورة املؤمتر لدورته احلادية عشــــرة يف دورته العاشــــ
الثامنة، على أن ُتؤخذ أيضـــا يف االعتبار أي قرارات قد يتخذها املؤمتر بشـــأن الربنامج املقبل لعمل 
الفريق. ونظرا لضـــيق الوقت املتاح للمناقشـــة يف الدورة العاشـــرة املســـتأنفة الثانية، شـــجع الرئيس 

شاورات غري رمسية بشأن مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة الفريق احلادية الوفود على عقد م
عشــرة، وكذلك بشــأن ســبل حتســني طرائق عمل مجيع هيئات املؤمتر الفرعية وبشــأن خطة عملها 

  ، قبل انعقاد دورة املؤمتر الثامنة. ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 
    

    طرائق عمل فريق استعراض التنفيذ  -ثالثًا  
  مقدمة  -ألف  

 حزيران/ ٤، عممـــت األمـــانـــة على الـــدول األطراف، يف ٧/١عمًال مبقرر املؤمتر   -٥٠
، مذكرة شفوية تدعوها فيها إىل تقدمي تعليقاهتا على خطة عمل هيئات املؤمتر الفرعية ٢٠١٩  يونيه

ــول  ــل ــقـــة ٢٠١٩آب/أغســــــــطــس  ٢٧حب ــي ــوث ــواردة يف ال ــمـــل، ال ــع ــقـــت خــطـــة ال . وُأرف
CAC/COSP/IRG/2017/CRP.1.بتلك املذكرة الشفوية ،  

ظيم األعمال الســــــابق، وُأبلغت احلكومات يف تلك املذكرة بأن خطة العمل قد حلت حمل تن  -٥١
الذي يقضـــي بأن يعقد فريق اســـتعراض التنفيذ دورة عادية واحدة ودورة مســـتأنفة واحدة كل ســـنة، 
وبأن يعقد اجتماعات الفريق العامل املعين باســــــترداد املوجودات والفريق العامل املعين مبنع الفســــــاد 

الدويل املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون  تعاقبيا، ويف شكل قائم بذاته، مع عقد اجتماع اخلرباء احلكومي
الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد أثناء انعقاد دورات املؤمتر أو، عقب دورات مؤمتر 

  ذلك.  أمكن  األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، كلما
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ــــــبتمرب  ١١وحبلول   -٥٢ ــــــيكيا  ،٢٠١٩أيلول/س يا وتش ملان قد وردت تعليقات من أ كانت 
ــــويســــرا والعراق وفرنســــا وفنلندا والكويت والنمســــا والواليات املتحدة األمريكية واليابان.  وس

  تلك التعليقات يف هذه الوثيقة بالشكل الذي وردت به (انظر القسم باء).  وترد
رائق عمل فريق استعراض وإىل جانب ذلك، وحرصًا على تيسري مداوالت املؤمتر بشأن ط  -٥٣

ــــــتطالعات لآلراءالتنفيذ واهليئات الفرعية األخرى، نظمت األمانة  عممت من خالل توجيه  اس
. وترد نتائج ٢٠١٩رســــائل خاصــــة عقب الدورات اليت عقدهتا اهليئات الفرعية يف غضــــون عام 

  يف الفصل الثالث من هذه الوثيقة.استطالعات اآلراء هذه 
  

  لواردة من الدور األطرافالتعليقات ا  -باء  
  النمسا    

تؤيد النمســا وتؤيد النمســا بشــدة تنظيم أعمال فريق اســتعراض التنفيذ يف شــكله احلايل.   -٥٤
املمارســــة احلالية املتمثلة يف جدولة دورات األفرقة العاملة املواضــــيعية املعنية باتفاقية األمم أيضــــًا 

(االتفاقية) عقب دورات فريق اســتعراض التنفيذ من أجل إتاحة اســتخدام املتحدة ملكافحة الفســاد 
  الوقت واملوارد على حنو ناجح.

    
  تشيكيا    

  
ضــــــمن إطار اجتماع اخلرباء  ٢٠١٩أيار/مايو  ٣١متابعًة للمناقشـــــــة اليت عقدت يوم   -٥٥

م املتحدة ملكافحة احلكومي الدويل املفتوح املشــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األم
الفســـاد، تتشـــرف تشـــيكيا بأن تقدم فيما يلي مالحظاهتا واقتراحاهتا من أجل حتســـني كيفية عمل 

  األفرقة الالزمة العاملة املنفردة املنشأة يف إطار االتفاقية:
  

  املالحظات  (أ)  
  

ترى اجلمهورية التشــيكية أن نظام عقد ثالثة اجتماعات ســنوية لفريق اســتعراض   ‘١’ 
صلة مل يثبت فعاليته. وعالوة على ال تنفيذ عقب اجتماعات األفرقة العاملة األخرى ذات ال

ــتعراض التنفيذ والفريقني  ذلك، حنن نعتقد أن عقد اجتماعات لثالثة أفرقة عاملة (فريق اس
ــــــبوع واحد ميثل إفراطًا،  ــــــترداد املوجودات والتعاون الدويل) يف أس العاملني املعنيني باس

. فقد بينت تلك التجربة ٢٠١٩أيار/مايو  ٣١-٢٧ل، مثًال، يف األســــبوع كان احلا  كما
أن بعض األفرقة العاملة تشــهد حضــورًا واســعًا ومناقشــات مســتفيضــة يصــعب حصــرها 
ضمن حدود جدول األعمال املقرر، بينما واجهت أفرقة عاملة أخرى، وخصوصًا األفرقة 

دد املشاركني وضعفًا يف "حفز" املندوبني العاملة اليت عقدت يف هناية األسبوع، نقصًا يف ع
  املتبقني على املشاركة يف املناقشات؛

تعتقد اجلمهورية التشــــيكية أن عقد اجتماعني كل ســــنة لفريق اســــتعراض التنفيذ   ‘٢’ 
سيكون كافيًا، مثلما كان عليه الوضع يف السابق، مع عقد اجتماع واحد له ملدة أسبوع يف 

شرين األول/أكتوبر حزيران/يونيه -أيار/مايو  شرين الثاين/نوفمرب.  -، واجتماع آخر يف ت ت



CAC/COSP/2019/4
 

12/19 V.19-09808 
 

ــــنويا لفريق اســــتعراض  ومن ناحية أخرى، إذا ما أبقي على منوذج عقد ثالثة اجتماعات س
شــباط/ فرباير،  -التنفيذ، فنحن نوصــي بنقل اجتماع أيلول/ســبتمرب إىل كانون الثاين/يناير 

بني حزيران/يونيه وأيلول/ســـبتمرب ولتعذر حدوث  على ســـبيل املثال، نظرًا لقصـــر الفترة ما
  الكثري أثناءها (خصوصا بالنظر لفترة العطلة الصيفية)؛ 

ترى اجلمهورية التشــــــيكية أن ســــــحب القرعة، الذي جيري حاليا أثناء اجتماع   ‘٣’ 
بني الدورات ويعقد عادة يوم اجلمعة الســــــابق ليوم االثنني الذي يبدأ فيه االجتماع  فيما
ـــتعراض التنفيذ، ينبغي أن جيري أثناء انعقاد االجتماع العادي للفريق، إذ العاد ي لفريق اس

ستطيعون الوصول إىل فيينا يوم اجلمعة ألجل  صم ال ي إن كثريًا من اخلرباء اآلتني من العوا
ســـحب القرعة فحســـب مث إىل عواصـــمهم ومن مث إىل فيينا يوم االثنني (وال يســـتطيعون 

، البقاء يف فيينا يف هناية األســـــبوع، إذ تعتربه معظم احلكومات غري أيضـــــًا، بدًال من ذلك
اقتصـــــادي). ومن مث فإن أغلب املشـــــاركني يف ســـــحب القرعة هم من موظفي البعثات 
الدائمة، ممن ليس لديهم عادة تعليمات مرنة مبا فيه الكفاية، ولذلك يلزم على أي حال 

  ؛إعادة سحب القرعة أثناء دورة الفريق العادية
تؤيد اجلمهورية التشيكية االقتراحات الداعية إىل تبسيط ودمج نتائج عمل الفريق   ‘٤’ 

العامل ذي الصــــــلة مع نتائج الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وهناك يف الوقت الراهن تداخل بني األجزاء 

لصــــــلة من جدول أعمال كل من األفرقة العاملة. وإضــــــافًة إىل ذلك، فإن حاالت ذات ا
تســـــليم املطلوبني واملســـــاعدة القانونية املتبادلة، اليت يناقشـــــها اخلرباء على هامش األفرقة 
العاملة، ُتظهر وجود العديد من أوجه التشــابه املوضــوعية واإلجرائية. لذا ترى اجلمهورية 

ــــــيكية أن هناك إم ــــــتركة بني الفريقني العاملني املعنيني التش كانية لتنظيم اجتماعات مش
، مما ميكِّن الدول األطراف من ٢٠٢٠بالتعاون الدويل يف إطار االتفاقيتني اعتبارًا من عام 

  تعزيز أوجه التآزر والتكامل، وحتسني الفعالية وحتقيق وفورات يف املوارد املالية؛
  

  االقتراحات:  (ب)  
  

تعقد دورتان يف الســنة لفريق اســتعراض التنفيذ تســتغرق كل منهما أســبوعًا أن   ‘١’ 
تشــرين  -حزيران/يونيه والثانية يف تشــرين األول/أكتوبر  -واحدًا، إحدامها يف أيار/مايو 

ــــــنة، األوىل يف  الثاين/نوفمرب؛ أو بدًال من ذلك: أن تعقد ثالث دورات للفريق يف كل س
ناير  باط/ف -كانون الثاين/ي ــــــ ية يف أيار/مايو ش ثان ثة يف  -رباير، وال ثال يه، وال حزيران/يون

  تشرين الثاين/نوفمرب؛ -تشرين األول/أكتوبر 
ـــتعراض التنفيذ املذكورة أعاله بالتعاقب مع   ‘٢’  ميكن تنظيم أحد اجتماعات فريق اس

ع اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين باســـترداد املوجودات، م
عقد اجتماع مشـــترك يف أحد األيام واجتماعات منفصـــلة يف األيام األخرى. وميكن عقد 
اجتماع آخر من اجتماعات فريق اســـتعراض التنفيذ املذكورة أعاله بالتعاقب مع اجتماع 
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الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــــــوية املعين مبنع الفســــــاد، مع عقد اجتماع 
  اجتماعات منفصلة يف األيام األخرى؛مشترك يف أحد األيام و

عاون   ‘٣’  لدويل املفتوح املشـــــــاركة لتعزيز الت ماع اخلرباء احلكومي ا ميكن عقد اجت
الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد بالتعاقب مع اجتماع الفريق العامل 

، مع عقد اجتماع مشــــــترك املعين بالتعاون الدويل يف إطار اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة
  واحد ملدة يوم واحد أو يومني واجتماعني منفصلني يف اليوم اآلخر (األيام األخرى).

    
    فنلندا    

نديني يف   -٥٦ كانت جتربة مشـــــــاركة اخلرباء الفنل ما يتعلق خطة العمل وتنظيم األعمال،  في
والفريقني العاملني املعنني باســـترداد املوجودات اجتماعات األفرقة العاملة وفريق اســـتعراض التنفيذ 

ومبنع الفســاد، جتربة إجيابية فيما يتصــل بالتنظيم املتعاقب والتوقيت احلايل لالجتماعات، وحنن نؤيد 
  اتباع خطة عمل مماثلة وتنظيم مماثل لألعمال يف املستقبل.

    
  فرنسا    

  [األصل: بالفرنسية]
، كان عقد اجتماعات األفرقة املواضــــــيعية بالتعاقب مع فيما يتعلق بتنظيم االجتماعات  -٥٧

ــــــتعراض التنفيذ أمرًا مفيدًا. وقد وفرت عملية إعادة التنظيم هذه تنوعًا لدورات  دورات فريق اس
فريق اسـتعراض التنفيذ، مما أتاح بالتايل، إمكانية تركيز املناقشـات بشـكل أفضـل على فصـل واحد 

ضعة لالستعراض يف الدورة الثانية. وينبغي مواصلة هذه املمارسة أو فصلني من فصول االتفاقية اخلا
  كسبيل الستكشاف تام حلصائل االستنتاجات املتوصل إليها أثناء هذه الدورة.

ــــــئة عن عقد دورة واحدة لفريق   -٥٨ ومع ذلك، فإن الزيادة اهلامة يف عدد االجتماعات الناش
، تثري ٢٠١٧ من واحدة، كما كان احلال يف عام اســتعراض التنفيذ تعقبها دورتان مســتأنفتان بدًال

عددًا من املسائل. ومن تلك املسائل تكبد مجيع املندوبني تكاليف سفر إضافية يف حني تعاين اآللية 
من مشــاكل متويلية. وإىل جانب التكاليف اإلضــافية، مثة ازدياد يف أعباء عمل املندوبني، نظرًا ألن 

عدد من آليات اســــتعراض النظراء اخلاصــــة باتفاقيات مكافحة معظم الدول األطراف تشــــارك يف 
ــــاد (مثل اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي واتفاقية جملس أوروبا واتفاقية  الفس
البلدان األمريكية). كما أن اســتحداث دورة مســتأنفة إضــافية لفريق اســتعراض التنفيذ قد ال ميكِّن 

قدم ســهل بشــأن املواضــيع اليت يتناوهلا الفريق. ولوحظ أن من شــأن الدورة بالضــرورة من حتقيق ت
املســــتأنفة اإلضــــافية أن تؤدي يف الواقع إىل إضــــعاف اخنراط الدول األطراف ومن مث إىل تقليص 

  املشاركة اجلماعية والتقدم امللموس.
وضــــع خطة العمل ويف هذا الســــياق، يوصــــى مبعاودة اتباع النظام الذي كان قائما قبل   -٥٩

اإلثناســنوية، مع عقد دورة طويلة للفريق متثل الدورة الرئيســية، يليها عقد دورة مســتأنفة تســتغرق 
نة. وميكن أن ُتعقب هاتان الدورتان باجتماعات  ــــــ يام يف وقت الحق من الس يومني إىل ثالثة أ

  لألفرقة املواضيعية، مع ختصيص يوم واحد لالجتماعات املشتركة.
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ج  -٦٠ لدويل وإىل  عاون ا ماع اخلرباء املعين بتعزيز الت عاون بني اجت لك، ميكن تعزيز الت نب ذ ا
  ونظريه اخلاص باتفاقية بالريمو، بعقد اجتماع مشترك بشأن االتفاقيتني.

وأخريًا، قد يكون من املفيد، بناء على االقتراحات اليت قدمها الوفد الســــويســــري، اتباع   -٦١
ـــتعراض التنفيذ. وحتقيقًا هلذه الغاية، هنج أفضـــل هيكلة يف إجراء املن اقشـــات أثناء دورات فريق اس

ســــيكون من املفيد أن تقوم األمانة و/أو املكتب املوســــع، مســــبقًا وعلى أســــاس طوعي، بتحديد 
ـــتجابة  ـــتفيضـــة لإلصـــالحات اليت اضـــطلعت هبا اس الدول الراغبة يف تقدمي عروض إيضـــاحية مس

ييم. ومزيَّة هذا التدبري هي تعزيز إبراز أثر آلية االستعراض على لالستنتاجات الواردة يف تقارير التق
  التشريعات الوطنية وإتاحة تقاسم املمارسات اجليدة.

    
    أملانيا    

وإتاحتها فرصة  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٤تود أملانيا أن تشكر األمانة على مذكرهتا املؤرخة   -٦٢
  لفرعية اليت أنشأها مؤمتر الدول األطراف.للتعليق على تنفيذ خطة العمل اخلاصة باهليئات ا

ــــــرا يف ورقة   -٦٣ ــــــويس وتود أملانيا أن تبدي تأييدها، بوجه عام، لالقتراحات اليت قدمتها س
بشــــأن جدول أعمال فريق اســــتعراض التنفيذ  ٢٠١٨تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٩االجتماع املؤرخة 

ــــــرا، ). ولكن CAC/COSP/IRG/2018/CRP.18وطرائق عملــه (الوثيقــة  أملــانيــا، خالفــا لســــــويس
تعارض مواصــــــلة املمارســــــة املتمثلة يف عقد اجتماعات الفريق (أو جزء منها على األقل) أثناء   ال

دورة املؤمتر. فمن شأن ذلك أن خيفض تكاليف سفر الوفود ورمبا يسمح أيضًا مبشاركة مزيد من 
  واء.الوفود يف فريق استعراض التنفيذ ومؤمتر الدول األطراف، على الس

وميكن ألملانيا أن تؤيد أيضــًا اقتراح تشــيكيا الوارد يف ورقتها "حتســني تنظيم أعمال وأداء   -٦٤
األفرقة العاملة املنشــــأة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد" بتقليص عدد االجتماعات 

 (ويبدو أن هذا يرد الســنوية اليت يعقدها فريق اســتعراض التنفيذ من ثالثة اجتماعات إىل اجتماعني
إجراء ســـحب العودة إىل قتراح ا تعارضمن الورقة الســـويســـرية). ولكن أملانيا  ٦أيضـــا يف الفقرة 

القرعة أثناء االجتماع العادي لفريق اســـــتعراض التنفيذ، ال أثناء أحد اجتماعات ما بني الدورات. 
ر ســــحب القرعة، وهي  وتشــــري الورقة التشــــيكية إىل أن البعثات الدائمة هي يف الغالب من حيضــــُ

ليســــت مزوَّدة يف العادة بتعليمات ذات مرونة كافية، ومن مث يتعني على أي حال تكرار ســــحب 
ــــــخ املزيد من  القرعة أثناء دورة الفريق. وحنن نتفهم وجهة النظر هذه، ولكننا نعتقد أنه مع ترس

تكرار ســـحب القرعة يف اجتماع  النمط الروتيين يف املمارســـة الراهنة، رمبا أمكن تقليل احلاجة إىل
  الفريق، مما ميكن أن يفضي إىل منحه مزيدًا من الوقت إلجناز أعماله الكثرية.

وإىل جانب ذلك، تؤيد أملانيا اقتراح تشــيكيا الداعي إىل مناســقة ودمج نتائج عمل الفريق   -٦٥
إطار اتفاقية األمم املتحدة العامل ذي الصــلة مع نتائج عمل الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وإىل تنظيم اجتماعات مشــــتركة بني الفريقني العاملني املعنيني 
  .٢٠٢٠بالتعاون الدويل املنشأين يف إطار االتفاقيتني ابتداًء من عام 
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  العراق    
  ى يف مزيتني، مها:يبدو عمومًا أن أثر خطة العمل مالئم ومناسب، وهذا يتجل  -٦٦

أهنا تســاعد على ضــمان مشــاركة أكثر من خبري حكومي واحد يف كل اجتماع   (أ)  
ــــــفر الوفود  ــــــتعراض التنفيــذ والفريقــان العــامالن، نتيجــة خلفض تكــاليف س يعقــده فريق اس

  إقامتها؛ ونفقات
 أهنا تيســــــر تداول املعلومات، مثل اآلراء والتجارب الناجحة والتحديات القائمة  (ب)  

واملمارســـــات اجليدة اليت تكتســـــب من املناقشـــــات اليت جتري يف اجتماعات فريق االســـــتعراض 
والفريقني العاملني بني سائر اخلرباء احلكوميني واهليئات الوطنية، مما ميكن أن يسرع استعراض تلك 

  املعلومات يف غضون إطار زمين أقصر.
  

  اليابان    
صل   -٦٧ ستكشاف إمكانية عقد كل ما ميكن عقده من اجتماعات بالتعاقب ينبغي لنا أن نوا ا

لدول  ها ا هبدف خفض تكـاليف الســــــفر اليت تتكبـد عات اهليئـات الفرعيـة األخرى،  مع اجتمـا
األطراف وخرباؤها الذين يأتون من عواصــــمهم لغرض حضــــور تلك االجتماعات. مما يتيح ملزيد 

  املناقشات بنشاط.من اخلرباء حضوَر االجتماعات واملشاركة يف 
وبالنظر إىل أن مؤمتر األمم املتحدة الرابع عشــــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ســــــيعقد يف   -٦٨

، من اجلدير بالذكر أنه ينبغي احلرص، لدى البت بشــــــأن اجلدول الزمين ٢٠٢٠نيســــــان/أبريل 
عدم تداخل مواعيد الجتماعات اهليئات الفرعية العاملة يف إطار اتفاقية مكافحة الفســــــاد، على 

  مؤمتر اجلرمية واجتماعاته التحضريية مع مواعيد اجتماعات اهليئات الفرعية املذكورة.
وينبغي لنا أن نواصــل اســتكشــاف إمكانية عقد بعض جلســات اجتماع اخلرباء احلكومي   -٦٩

ــــتراك مع الفريق العامل املعين بت ــــاركة لتعزيز التعاون الدويل باالش عزيز التعاون الدويل املفتوح املش
ية، نظرًا ألن املواضــــــيع  ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن فاق لدويل يف إطار ات ا
الرئيســية اليت يناقشــها فريق اخلرباء، مبا فيها التحديات اليت تواجه تنفيذ املســاعدة القانونية املتبادلة 

أمهية لدى الفريق العامل املذكور، كما  وتسليم املطلوبني، وكذلك كيفية تسليمهم، تكتسي أيضًا
أن هناك تداخًال كبريًا يف مناقشــــــات الفريقني العاملني. ولدينا مالحظة مفادها أن هناك اختالفًا 
ــــــائل التعاون الدويل يف إطار اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة  مهمًا واحدًا بني األحكام املتعلقة مبس

مكافحة الفســــاد هو اســــترداد املوجودات. بيد أنه نظرًا ألن لدينا والتعاون الدويل يف إطار اتفاقية 
بالفعل فريق عامل خمصــص الســترداد املوجودات، فإن املســائل املتبقية تتداخل كثريًا حســبما نراه. 
سبيل املثال، كان من بني املسائل اليت نوقشت أثناء اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح  فعلى 

التعاون الدويل، املعقود يف أيار/مايو املنصــرم، مســألة العقبات القانونية اليت تعوق  املشــاركة لتعزيز
تبادل املســــاعدة القانونية. وهلذه املســــألة أمهية كربى للممارســــني العاملني يف كال جمايل الفســــاد 
 واجلرمية املنظمة عرب الوطنية. ولكي يتســـىن للخرباء حتقيق اســـتفادة قصـــوى، وكذلك إجياد أوجه
تآزر بني خرباء من جماالت اهتمام خمتلفة (ولكنهم مع ذلك يعملون من أجل هدف مشــــــترك هو 

  تعزيز التعاون الدويل)، فإن عقد جلسة مشتركة قد يكون مفيدًا.
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  الكويت    
  [األصل: بالعربية]

أنه ليس لديها آراء تنظيمية حول خطة العمل املشـــار  على تؤكد اهليئة العامة ملكافحة الفســـاد  -٧٠
  . ٧/١أن مؤمتر الدول األطراف كان قد اعتمدها حبسب ما ورد يف الفقرة (ج) من مقرره لطاملا إليها، 
من الناحية الفنية، على أنه حيســن العودة إىل الوضــع  ،ويف الســياق ذاته، فإنه يهم اهليئة التأكيد  -٧١

ــائدًا قبل اعتماد خطة العمل املشــار إليها، التنظيمي الجتماع ــتعراض التنفيذ، الذي كان س ات فريق اس
دورة مســـتأنفة)، اســـتجابة لضـــرورات توفري  -من حيث عدد دورات انعقاد هذا الفريق (دورة عادية 

يد النفقات واحلفاظ على املوارد اخلاصــة بآلية اســتعراض التنفيذ، خاصــًة مع تنامي احلاجة إىل توفري املز
سيما   من املوارد لضمان انتظام أعمال فريق استعراض التنفيذ فيما يتعلق بإدارة آلية استعراض التنفيذ، ال

  مع حمدودية املوارد احلالية لآللية بالنسبة ملصروفاهتا املتوقعة خالل سنوات عملها القادمة.
ستعراض التنفي  -٧٢ حتليل املعلومات بشأن ذ، وفيما خيص انعقاد الدورة املستأنفة الثانية لفريق ا

حول الفصــــــلني الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والرابع (التعاون الدويل)، فإنه ميكن إجراء هذا 
ستعراض التنفيذ  ستعراض نتائجه كبند دائم على هامش دورات فريق ا التحليل الفين للمعلومات وا

نية آلية اســـــتعراض التنفيذ بتكاليف ونفقات عقد العادية واملســـــتأنفة، دومنا احلاجة إىل إرهاق ميزا
  دورة مستأنفة إضافية ثانية.

  
  سويسرا    

صة لتقدمي تعقيبات على تنفيذ خطة العمل املتعددة   -٧٣ سرا عن تقديرها إلتاحة فر سوي تعرب 
الســــنوات. وهي ترحب باملمارســــات املتبعة يف الســــنوات األخرية واملتمثلة يف جدولة اجتماعات 

ــــــتعراض التنفيذ بالتعاقب مع اجتماعات خمتلف األفرقة العاملة، وحىت عقد اجتماعات فريق ا س
مشتركة بشأن مواضيع معينة. وهذا النهج ال يتجنب ازدواجية املناقشات يف خمتلف هيئات املؤمتر 
ـــتعراض  الفرعية فحســـب، بل يوجه أيضـــًا انتباه اخلرباء الوطنيني املختصـــني إىل نتائج عمليات اس

  يذ، وال سيما إىل تقارير التنفيذ املواضيعية.التنف
. كما يســتفيد فريق اســتعراض التنفيذ أيضــًا من أدلةوهذا يدعم وضــع ســياســات قائمة على   -٧٤

حضور ومشاركة خرباء يف جماالت منع الفساد واسترداد املوجودات والتعاون الدويل، ألهنم يسهمون 
سويسرا أن أوجه التآزر املحققة من مبعارفهم املتخصصة يف العمل  التحليلي الذي جيريه الفريق. وترى 

خالل اجلدول الزمين احلايل لالجتماعات تفوق بكثري أوجه التآزر اليت حققت يف املاضــــــي من خالل 
  عقد اجتماعات متعاقبة للفريقني العاملني املعنيني مبنع الفساد واسترداد املوجودات.

مبواصـــلة املمارســـة احلالية جلدولة االجتماعات. وهي تعترب تواتر  ولذلك، توصـــي ســـويســـرا  -٧٥
االجتماعات مناسبا (ثالثة اجتماعات سنويا لفريق استعراض التنفيذ، واجتماع سنوي واحد لكل من 
صلة تعزيز جاذبية  سترداد املوجودات ومنع الفساد والتعاون الدويل). وميكن موا األفرقة العاملة املعنية با

ات لدى اخلرباء من خالل إبراز خصــــوصــــية املواضــــيع املتناولة يف االجتماعات املشــــتركة، االجتماع
  وكذلك إبراز املسائل املوجهة للمناقشة يف الدعوة اليت توجهها األمانة ويف جدول األعمال املشروح.
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    الواليات املتحدة األمريكية    
  عدد اجتماعات فريق استعراض التنفيذ  (أ)  

يات املتحدة بأمهية الدور الذي يضــطلع به فريق اســتعراض التنفيذ يف تعزيز فعالية تقر الوال  -٧٦
تنفيذ اتفاقية مكافحة الفســـــاد؛ إذ يتيح للدول األطراف فرصـــــة لتقاســـــم املمارســـــات الفضـــــلى 
ــــتفادة من خالل عمليات  ــــأن تنفيذ االتفاقية، فضــــال عن الدروس املس ــــتركة بش والتحديات املش

ــــــتعراض املنفذة  ــــــتعراض التنفيذ. وهلذا األمر أمهية بالغة االس يف الدورتني األوىل والثانية آللية اس
ـــنوات، وألن مؤمتر  فيما خيص الدورة الثانية، اليت كان يرتأى أصـــال أن ختتتم يف غضـــون مخس س

  الدول األطراف هو الذي يقرر مستقبل تلك اآللية.
تنفيذ، فإن الواليات املتحدة األمريكية ونظرًا للشـــــواغل املالية املحيطة بآلية اســـــتعراض ال  -٧٧
انفكت تدعو مؤمتر الدول األطراف ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بصــــــفته  ما

أمانَة اتفاقية مكافحة الفســاد، إىل النظر يف اختاذ تدابري لتحقيق وفورات يف التكاليف. ولقد أجنزت 
تلك التدابري وإرســائها، مما أفضــى إىل تعزيز االســتقرار املايل  األمانة عمال جديرا بالثناء يف اســتبانة

لآللية. ومع ذلك، التزال هناك شــواغل تتعلق مبيزانية اآللية، وينبغي إرســاء تدابري إضــافية لتحقيق 
مدة  عدد و هنا  تدابري بشـــــــأ لك ال ختاذ ت كاليف. ومن املجاالت اليت ينبغي النظر يف ا وفورات الت

  دها فريق استعراض التنفيذ سنويًا.االجتماعات اليت يعق
سنوية من ثالثة اجتماعات إىل   -٧٨ وتوصي الواليات املتحدة خبفض عدد اجتماعات الفريق ال

اجتماعني. فعقد اجتماعني ســـيظل يوفر للفريق وقتًا كافيًا لبلوغ أهدافه والوفاء مبســـؤولياته. ومن 
قاقات الالزمة لالجتماعات، مما يتيح لغاء االجتماع الثالث أن خيفض أيضـــًا عدد االســـتحإشـــأن 

ـــــتحقاقات خاصـــــة  ـــــأن هذه الوفورات أن تفرج عن اس مزيدًا من الوفورات يف التكلفة. ومن ش
باالجتماعات ميكن االســــتفادة منها يف أغراض أخرى، مثل عقد اجتماعات خمصــــصــــة للتخطيط 

، إذا ما قرر مؤمتر ٢٠٢١ لدورة اجلمعية العامة االســــتثنائية بشــــأن الفســــاد، املزمع عقدها يف عام
  الدول األطراف تنظيم أحداث من هذا القبيل.

  
  وضع اجلدول الزمين الجتماع اخلرباء املعين بالتعاون الدويل  (ب)  

تؤيد الواليات املتحدة مواصــــــلة املمارســــــة املتمثلة يف جدولة اجتماع اخلرباء املعين بالتعاون   -٧٩
د باالقتران مع اجتماع الفريق العامل املعين باســترداد املوجودات؛ الدويل يف إطار اتفاقية مكافحة الفســا

إذ إن كثريًا من املسائل األشد إحلاحًا املتعلقة باسترداد املوجودات تنطوي على تعاون دويل بني الدول 
األطراف. ومن شـــأن جدولة هذين االجتماعني معا أن يشـــجع الدول األطراف على إيفاد خربائها يف 

داد املوجودات والتعاون الدويل حلضــــور هذين االجتماعني. وميكن زيادة تعزيز هذا النوع جمايل اســــتر
من التعاون بني اهليئات من خالل جدولة جلسة مشتركة بني الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات 

ريق العامل املعين واجتماع اخلرباء املعين بالتعاون الدويل، على غرار اجللســات املشــتركة املعقودة بني الف
باســــترداد املوجودات وفريق اســــتعراض التنفيذ. وميكن أن تعاجل اجللســــة املشــــتركة بعض التحديات 

  املوجودات.  املشتركة اليت تؤثر على فعالية التعاون الدويل يف قضايا استرداد
تفاقية وسوف تشجع الواليات املتحدة أيضًا، حيثما أمكن، على زيادة التنسيق بني أمانة ا  -٨٠

مكافحة الفســـــاد وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من أجل تيســـــري 
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تنظيم اجتماعات متعاقبة لألفرقة العاملة املعنية بالتعاون الدويل، واملساعدة القانونية املتبادلة وتسليم 
ــــــتية عقد دورة الفريق العامل املطلوبني يف إطار االتفاقيتني. ومع أنه قد يتعذر من الناح ية اللوجس

ــــــبوع  الذي تعقد فيه ه نفســــــاملعين بالتعاون الدويل يف إطار اتفاقية مكافحة الفســــــاد أثناء األس
فاقية، فقد يكون من املجدي تنظيم اجتماعات  اجتماعات اهليئات الفرعية اخلاصـــــــة بتلك االت

شك صة هباتني االتفاقيتني ب سلطات مشتركة لألفرقة العاملة اخلا شجيع مشاركة ال ل مقصود بغية ت
املركزية والسلطات املختصة. وتعزيزًا لبلوغ هذا اهلدف، سوف تشجع الواليات املتحدة الفريقني 
العاملني على أن يطلع أحدمها اآلخر على جدول أعماله، ورمبا على االتفاق أيضـــًا بشـــأن جماالت 

  هين للمشاركني وتفادي االزدواجية.التركيز اخلاصة بكل منهما من أجل تعزيز التطور امل
  

  جدولة االجتماعات املخصصة التفاقية مكافحة الفساد من أجل التخطيط لدورة   (ج)  
  اجلمعية العامة االستثنائية

، ٢٠٢١، أن تعقد يف النصـــف األول من عام ٧٣/١٩١قررت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٨١
دورة اســــتثنائية هلا بشــــأن التحديات القائمة والتدابري الرامية إىل منع الفســــاد ومكافحته وتوطيد 

ـــــتثنائية، التعاون الدويل. ويف القرار نفســـــه، قررت اجلمعية العامة أن جيري التخطيط للدور ة االس
الذي يشــــمل التفاوض بشــــأن اإلعالن الســــياســــي، حتت رعاية مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
مكافحة الفساد. ودعت اجلمعية العامة، على وجه التحديد، مؤمتر الدول األطراف إىل قيادة عملية 

  داوالت مفتوحة.التحضري للدورة االستثنائية بتناول مجيع األمور التنظيمية واملوضوعية يف م
وتعتقد الواليات املتحدة أنه ينبغي ملؤمتر الدول األطراف أن خيصــــــص ما يكفي من الوقت   -٨٢

ـــتثنائية. ومن مث، توصـــي الواليات املتحدة بأن ينظر املؤمتر  واملوارد للتخطيط لدورة اجلمعية العامة االس
اعات خمصــصــة للتخطيط للدورة يف ادخار االســتحقاقات املوجودة الجتماعات لدعم تنظيم عدة اجتم

االستثنائية. وينبغي أن تعقد تلك االجتماعات يف فيينا، وميكن عقدها عقب اجتماعات اهليئات الفرعية 
ضمان متكن اخلرباء من املشاركة يف عملية التخطيط.  سبق جدولتها، بغية املساعدة على  لالتفاقية اليت 

ضــــمن حدود املوارد املتاحة تقصــــري مدة اجتماع ومن اخليارات اليت تضــــمن عقد هذه االجتماعات 
الفريق املســتأنف بنصــف يوم واســتخدام اســتحقاقات ذلك االجتماع يف التخطيط للدورة االســتثنائية. 
وإىل جانب ذلك، وحســــبما أوصــــي به آنفا، ميكن االســــتعاضــــة عن االجتماع الثاين لدورة الفريق 

ة. ومرة أخرى، ينبغي هلذه االجتماعات أن تبدأ يف املســــــتأنفة باجتماع للتخطيط للدورة االســــــتثنائي
  اجلرمية.   ، بعد اختتام مؤمتر٢٠٢٠النصف الثاين من عام 

  
  اليت عممها املكتب على البعثات الدائمة  استطالعات الرأينتائج   -جيم  

  املتحدة (فيينا) لدى األمم
اق، نظمت أمانة املؤمتر يســعى املكتب باســتمرار إىل حتســني تقدمي خدماته. ويف هذا الســي  -٨٣

ستطالعني لآلراء ٢٠١٩يف عام  لتقييم مدى رضى الوفود على الدعم املقدم فيما يتعلق بدورات  ا
  هيئات املؤمتر الفرعية.

ــــــتطالع اآلراءوُأجري   -٨٤ يه  ٧األول يف  اس باالقتران مع االجتماعات  ٢٠١٩حزيران/يون
؛ ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩إىل  ٢٧نفيذ، املعقودة من التالية: (أ) الدورة العاشــــرة لفريق اســــتعراض الت
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ــــــترداد املوجودات، املعقودة من  و(ب) باس عامل املعين  ثة عشــــــرة للفريق ال ثال لدورة ال إىل  ٢٩ا
ــــــاركة ٢٠١٩أيار/مايو   ٣٠ ؛ و(ج) الدورة الثامنة الجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املش

  .٢٠١٩ار/مايو أي ٣١لتعزيز التعاون الدويل، املعقودة يف 
ما جمموعه   -٨٥ فأعطى أكثر من  ٩من ممثلي  دًّار ١١وورد  ئة من  ٨٠دول أطراف،  ملا يف ا

املجيبني تنظيم األعمال وتقدمي اخلدمات اللذين تقوم هبما األمانة دعمًا لالجتماعات مرتبة "ممتاز" 
ا األمانة مرتبة "ممتاز" يف املائة منهم نوعية وتوقيت الوثائق اليت تعده ٩٠"، وأعطى ادًّأو "جيد ج
  ".دًّاأو "جيد ج

  األول ما يلي: استطالع اآلراءوتضمنت تعليقات املجيبني على   -٨٦
  ينبغي أن يكون جدول األعمال أسهل استعماال وأكثر تفصيال؛  (أ)  
ـــــــادات   (ب)   ينبغي حتســــــني كفــاءة االجتمــاعــات من خالل تزويــد املتكلمني بــإرش

مات والبنود قيد املناقشة، وتوفري معلومات مسبقة عن املواضيع اليت يتعلق بالوقت املحدد للكل فيما
  سينظر فيها، واستهالل حلقات النقاش يف بداية الدورات؛

ــــــتركة للهيئات املعنية   (ج)   تعزيزا ألوجه التآزر، ينبغي عقد اجتماعات تعاقبية أو مش
  بالتعاون الدويل املنشأة مبقتضى اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية اجلرمية املنظمة؛ 

  ينبغي معاجلة التحديات اليت تواجهها البلدان يف تنفيذ االتفاقية.  (د)  
ستطالع اآلراءجري ُأو  -٨٧ سبتمرب  ١٠ الثاين يف ا شرة  ٢٠١٩أيلول/ باالقتران مع الدورة العا

، ودورة ٢٠١٩أيلول/ســـــبتمرب  ٤إىل  ٢املســـــتأنفة األوىل لفريق اســـــتعراض التنفيذ، املعقودة من 
  .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦إىل  ٤الفريق العامل املعين مبكافحة الفساد، املعقودة من 

يف املــائــة من  ٩٥طرفــا، فــأعطى حنو دولــة  ١٥ردًا من ممثلي  ١٦وورد مــا جمموعــه   -٨٨
عات  ما نة دعمًا لالجت لذين تقوم هبما األما قدمي اخلدمات ال بة َماملجيبني تنظيم األعمال وت رت

يف املائة منهم نوعية وتوقيت الوثائق اليت أعدهتا األمانة  ٩٠"، وأعطى قرابة ادًّ"جيد ج  " أو"ممتاز
  ".دًّارتبة "ممتاز" أو "جيد جَم

الثاين تتعلق مبا يلي: ما تقوم  استطالع اآلراءحظات الواردة من املجيبني على وكانت املال  -٨٩
ناء حلقات  مبا يف ذلك أث لدورات،  ناء ا فاعل أث نة من عمل ممتاز؛ واحلاجة إىل زيادة الت به األما
النقاش، على سبيل املثال بإدراج أسئلة موجهة للمناقشة يف جدول األعمال املشروح؛ واحلاجة إىل 
معاجلة مسائل مثل إصدار شارات خاصة لالجتماعات املشتركة؛ وترمجة املذكرات اإليضاحية اليت 

  تقدمها الوفود إىل لغات األمم املتحدة الرمسية.
  

  التوصيات  -رابعًا  
لعل املؤمتر يود أن ينظر يف املعلومات املتاحة بشــــــأن طرائق عمل الفريق، مبا فيها التعليقات   -٩٠

  .٢٠٢١-٢٠٢٠لدول األطراف، وأن يعتمد خطة عمل لفريق استعراض التنفيذ للفترة الواردة من ا
 


