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230119    230119    V.18-08662 (A) 

*1808662*  

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة التاسعة املستأنفة الثانية

       ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤-١٢فيينا، 
تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة املستأنفة الثانية   

      ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٢املعقودة يف فيينا يف الفترة من 
    مةدِّمق -ًالوأ 

، ٣/١أنشــــــأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف قراره   -١
املعنون "آلية االســــتعراض"، فريَق اســــتعراض التنفيذ، وهو فريق حكومي دويل مفتوح العضــــوية 

ــــــلطة املؤمتر ويرفع إليه تقاريره. وتتمثَّل مهمة يتألَّ ف من دول أطراف يف االتفاقية ويعمل حتت س
الفريق يف تكوين صـــورة إمجالية عن عملية االســـتعراض من أجل اســـتبانة التحدِّيات واملمارســـات 

  اًال.اجليِّدة، والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية ضمانًا لتنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعَّ
    

      تنظيم الدورة  -ثانيًا  
    افتتاح الدورة  -ألف  

إىل  ١٢عقد فريق اســـتعراض التنفيذ دورته التاســـعة املســـتأنفة الثانية يف فيينا يف الفترة من   -٢
  . ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤
 رئيسةالوعقد الفريق ست جلسات، ترأستها ماريا كونسويلو بورَّس أرغيتا (غواتيماال)،   -٣

  ؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته السابعة. املعيَّنة مل
    

    احلضور  -باء  
لدورة:   -٤ لًة يف ا ية ممثَّ فاق ية األطراف يف االت تال لدوُل ال ــــــيكانت ا يا، االحتاد الروس ، إثيوب

 ألبانيا، إكوادور، أفغانســتان، إســرائيل، أســتراليا، إســبانيا، أرمينيا، األردن، أذربيجان، األرجنتني،
ــــــيــا، املتحــدة، العربيــة اإلمــارات أملــانيــا،  إيران أوكرانيــا، أوغنــدا، أوروغواي، أنغوال، إنــدونيس
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 بروين الربتغال، الربازيل، البحرين، باكســتان، باراغواي، ،طالياإي أيرلندا، ،)اإلســالمية-مجهورية(
 بوليفيا بولندا، بوروندي، فاســـــو، بوركينا بنن، بنما، ،بنغالديش بلغاريا، بلجيكا، الســـــالم، دار

 ،ليشــــيت-تيمور تونس، توفالو، توغو، تشــــيكيا، تركيا، تايلند، بريو، ،)القوميات املتعددة-دولة(
 جنوب أفريقيا، جنوب كوريا، مجهورية الدومينيكية، اجلمهورية املتحدة، ترتانيا مجهورية اجلزائر،

 سري ي،برينسيب تومي سان زمبابوي، زامبيا، رومانيا، رواندا، فلسطني، دولة جيبويت، السودان،
 ســرياليون، ســويســرا، الســودان، ،لســنغالا ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الســلفادور، النكا،

ــــيلي، -مجهورية( زويالفن الفلبني، فرنســــا، فانواتو، غواتيماال، غانا، عمان، العراق، الصــــني، ش
يا، قطر، قربص، نام، فييت ،)البوليفارية تاريكا، ديفوار، كوت كندا، كمبوديا، كروات ــــــ  كوس
 مايل، مالطة، ليســــوتو، ليتوانيا، ليربيا، لكســــمربغ، لبنان، ،كينيا كرييباس، الكويت، كولومبيا،
 املتحدة اململكة الســعودية، العربية اململكة مالوي، املكســيك، املغرب، مصــر، مدغشــقر، ماليزيا،
ــــــمالية، أيرلندا العظمى لربيطانيا ــــــا، النرويج، ناميبيا، ميامنار، الش  نيجرييا، النيجر، نيبال، النمس
  .ناليونا اليمن، اليابان، األمريكية، املتحدة الواليات هولندا، هنغاريا، هندوراس، اهلند، هاييت،

مــة تكــامــل اقتصـــــــادي إقليميــة طرف وُمثِّــل يف االجتمــاع االحتــاد األورويب، وهو منظَّ  -٥
  االتفاقية.  يف
، أنه ميكن دعوة املنظمات احلكومية الدولية، ٤/٥من قراره  ٢وقرَّر املؤمتر، وفقًا للقاعدة   -٦

ــــــبكة  ووحدات األمانة العامة، وهيئات األمم املتحدة وصــــــناديقها وبراجمها، واملعاهد التابعة لش
خصِّصة وسائر مؤسسات منظومة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والوكاالت املت
  األمم املتحدة، إىل املشاركة يف دورات فريق استعراض التنفيذ.

ومن بني وحدات األمانة العامة وهيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها واملعاهد التابعة   -٧
صة وس ائر مؤسسات لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والوكاالت املتخصِّ

منظومة األمم املتحدة، ُمثِّلت مبراقبني املؤســســتان التاليتان: بعثة األمم املتحدة يف جنوب الســودان 
  والبنك الدويل.

ية،   -٨ لدول اخلليج العرب عاون  ية: جملس الت تال ية ال لدول وُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكومية ا
  ة الدولية للشرطة اجلنائية.واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد، واملنظَّم

وُمثِّلت يف االجتماع منظَّمة فرســـان مالطة العســـكرية املســـتقلة، وهي كيان لديه مكتب   -٩
  مراقب دائم يف مقر األمم املتحدة.

    
    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثًا  

ــــــات الُقطرية خالل دوريت   -١٠ ــــــتعراض قدَّمت ممثلة لألمانة حتديثًا عن التقدُّم املحرز يف االس
نه، يف وقت إعداد هذا التقرير، كانت  ية. وبيَّنت أ ثان ــــــتعراض األوىل وال دولة طرفًا  ١٨٠االس

ــــــتعَرضــــــة خالل الدورة األوىل قد قدَّمت ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية، وُأجري  مس
خالصــة وافية.  ١٦٦اجتماعًا مشــتركًا)، وُأجنزت  ١٤زيارة ُقطرية و ١٥٨حوارًا مباشــرًا ( ١٧٢

  وذكرت أنَّ العمل قد قارب على االنتهاء يف إعداد عدة خالصات وافية أخرى. 
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املستعَرضة  ٧٧وكذلك أعلمت ممثلة األمانة فريق االستعراض بأنَّ مجيع الدول األطراف الـ  -١١
جهات الوصـــــل اخلاصـــــة هبا.  وىل والثانية من دورة االســـــتعراض الثانية قد عيَّنتيف الســـــنتني األ

سنتني األوليني من الدورة الثانية، قدَّمت   كما دولة ردودها على قائمة  ٦٥أوضحت أنه، خالل ال
زيارة ُقطرية واجتماعان مشــــــتركان)،  ٣٧حوارًا مباشــــــرًا ( ٣٩التقييم الذايت املرجعية، وأجري 

فاد عدة زيارات ُقطرية أخرى مراحل خمتلفة. ويف وقت إعداد هذاوبلغت أعم  ال التخطيط إلي
ضافية على  ١٢التقرير، كانت  خالصة وافية قد ُأجنزت، بينما كانت هناك عدة خالصات وافية إ

وشــك االكتمال. وبفضــل تنظيم أنشــطة تدريبية يف املراحل املبكرة من دورة االســتعراض، متكنت 
طراف املســــتعَرضــــة يف الســــنتني الثانية والثالثة من الدورة الثانية من تعيني جهات غالبية الدول األ

الوصــل اخلاصــة هبا قبل بدء االســتعراضــات اخلاصــة هبا بوقت كاف، ومن مث، حظيت تلك الدول 
األطراف بفرصة االخنراط يف اإلعداد املبكر لقوائم تقييمها الذايت املرجعية. وأشري إىل أنَّ أربع دول 

  طراف قدَّمت قوائم التقييم الذايت للسنة الثالثة من دورة االستعراض الثانية. أ
ــــــترعت ممثلة األمانة انتباه الفريق إىل بعض التحديات العملية اليت تواجهها األمانة يف   -١٢ واس

تعهد قائمة اخلرباء احلكوميني. وأوجزت اقتراح األمانة بشــأن تبســيط إجراءات ترشــيح اخلرباء مع 
شأن للدول األطراف وفقًا لإلطار املرجعي احلر سبة يف هذا ال صلة توفري املعلومات املنا ص على موا

لآللية. وقالت إنَّ من ضــــــمن تلك اإلجراءات توجيه الدعوة إىل الدول األطراف لكي تقدِّم إىل 
األمانة. األمانة قوائم دقيقة كاملة باخلرباء احلكوميني باإلنكليزية أو الفرنســــــية، ومها لغتا عمل 

شفوية  مذكِّرة وسوف تتاح تلك القوائم بعدئذ بالشكل الذي وردت به. وأضافت املمثلة قائلة إنَّ
  تتضمن املبادئ التوجيهية املفصلة اجلديدة بشأن تقدمي الترشيحات سوف تعمَّم بعد الدورة. 

آلية استعراض وشدَّد أحد املتكلمني على الدور الرئيسي الذي يضطلع به الفريق يف توجيه   -١٣
التنفيذ ومعاجلة نتائجها. وأشار إىل أنَّ اجتماعات الفريق توفر لدوائر مكافحة الفساد فرصا للتعلم 
اجلماعي وإقامة الروابط الشــبكية. وأكد، يف الوقت نفســه، أنَّ إمكانات الفريق مل تتحقق بالكامل 

ار إىل ورقة االجتماع بشــــأن بعد وأنَّ يف وســــعه أن يصــــبح أكثر تركيزًا وتفاعًال وكفاءة. وأشــــ
ه ) اليت عمَّمتها حكومتCAC/COSP/IRG/2018/CRP.18جدول أعمال الفريق وأســــــاليب عمله (

للتوصــل إىل توافق يف اآلراء، ورمبا أيضــا صــوغ اســتنتاجات.  ًايكأســاس ملواصــلة املناقشــات توخِّ
م جدول األعمال احلايل عن وأشــــار املتكلم إىل املقترحات اليت قدَّمتها حكومته بشــــأن إعادة تنظي

طريق تصــــنيف بنوده يف ثالث جمموعات، وهي املجموعة اإلجرائية واملجموعة التحليلية وجمموعة 
املســــاعدة التقنية وتدابري املتابعة، ويف الوقت نفســــه، مواصــــلة إتاحة فرصــــة للدول لكي تبلغ عن 

ر أيضًا إىل احلاجة ألن يواصل الفريق التدابري اليت اختذهتا بعد اكتمال االستعراضات الُقطرية. وأشا
تركيز اجتماعاته على معاجلة مســـــائل معينة وذكر أنه ينبغي توفري املعلومات بشـــــأن أفرقة النقاش 
واملناقشات التفاعلية قبل انعقاد االجتماعات، وذلك من أجل تيسري مشاركة اخلرباء الفنيني. ودعا 

م تنظيم عدد أقل من الدورات، ، تســـــتلزأيضـــــا إىل وضـــــع خطة عمل جديدة متعددة الســـــنوات
  نفس الوقت، زيادة تركيزها، من مجلة أمور أخرى. ويف
وأعربت متكلمة أخرى عن رأي مفاده أنه نظرًا لقرب انقضــــــاء عقد من الســــــنني على   -١٤

إنشـــــــاء الفريق، فمن األمهية مبكان أن ُيجرى اآلن فحص لإلجنازات اليت جنح الفريق يف حتقيقها 
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اليت نشــــأت عن ممارســــاته وأســــاليب العمل اليت اتبعها حىت اآلن. وذكرت أنه ينبغي  والتحديات
ــاليب اليت مل تتبيَّن  ــاليب العمل اليت ثبتت فائدهتا وتعديل األس للفريق أن ينظر يف مواصــلة اتباع أس

  فائدهتا، مع التقيد يف الوقت نفسه باإلطار املرجعي لآللية.
التزام حكومــاهتم بــاآلليــة، وأثنوا على مكتــب األمم املتحــدة وأعرب عــدد من املتكلمني عن   -١٥

املعين باملخدِّرات واجلرمية ("املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية" أو "املكتب") ملا يبذله من جهود يف 
  دعم عملية االستعراض، مبا يف ذلك تنظيم حلقات دراسية لتدريب جهات الوصل واخلرباء احلكوميني.

د املتكلمني التكامل القائم بني فصــــــلي االتفاقية الثاين واخلامس، اللذين جيري وأبرز أح  -١٦
استعراضهما يف الدورة الثانية لآللية ذاكرًا أمهيتهما احلامسة يف تنفيذ االتفاقية وبلوغ التوازن الالزم 

إىل ضــرورة  بني إجياد نظم فعالة ملنع الفســاد واســترداد العائدات املتأتية منه. وأشــري يف هذا الصــدد
استخدام تلك املوجودات املستردة يف متويل مبادرات التنمية املستدامة. وأثىن املتكلم على األعمال 

  واألنشطة املنفذة يف إطار مبادرة استرداد املوجودات املسروقة ("مبادرة ستار").
كافحة الفساد على كلٍّ وأبرز عدة متكلمني أمهية االتفاقية واآللية، وأشاروا إىل األثر اإلجيايب مل  -١٧

من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل. وأفاد عدَّة متكلِّمني مبا تبذلــــه بلداهنم من جهود لتنفيذ األحكام 
  ذات الصلة من االتفاقية. وأكد بعض املتكلمني على الطابع احلكومي الدويل الذي تتسم به اآللية.

مجيع الدول األطراف واألمانة يف إطار اآللية، وشــــجع  وأقرَّ أحد املتكلمني باجلهود اليت تبذهلا  -١٨
الدول األطراف على تبادل الدروس املســــتفادة من االســــتعراضــــات. ويف معرض اإلشــــارة إىل جتربة 
االستعراض الذي أجري يف بلده، أكد أيضًا على قيمة اخلليط املتنوع من الدول األطراف املستعِرضة، 

ر احلاجة إىل حتسني توقيت تقدمي ردود الدول األطراف املستعَرضة الذي أثرى عملية االستعراض، وذك
والدول األطراف اليت جتري االســتعراض، وذلك على ســبيل املثال، باســتخدام تكنولوجيات املعلومات 
واالتصــــــال احلديثة. وشــــــدد املتكلم على أمهية تعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات واآلليات الدولية، 

درات اإلقليمية. وشـــــدد على ضـــــرورة حتســـــني التعاون والتنســـــيق، مبا يف ذلك مع وكذلك بني املبا
املنظمات واملبادرات احلكومية الدولية األخرى وغريها من اجلهات، من أجل تفادي ازدواج اجلهود 

  وخفض التكاليف وحتسني عمليات حشد املوارد لغرض املساعدة التقنية.
سامه  -١٩ شار بعض املتكلمني إىل امل ستعراض تنفيذها يف وأ ة اهلامة اليت تقدمها االتفاقية وآلية ا

  .٢٠٣٠إطار حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
ورحَّب أمني املؤمتر بالدول األطراف وأعرب عن امتنانه هلا الهتمامها املتزايد واملســــــتمر   -٢٠

أنه ينبغي، يف إطار املناقشـــات  بتعزيز الكفاءة والفعالية كوســـيلة لتعزيز أثر اآللية. وكرَّر تأكيده على
بشـــأن حتســـني عمل الفريق، أال يكون هناك أيُّ تنازل فيما خيص جودة اآللية وعمقها، مع ضـــمان 
ضا على أنَّ اآللية فاقت التوقعات املتعلقة هبا وأنَّ  شدَّد األمني أي صارم إلطارها املرجعي. و االمتثال ال

لك. وأضـــاف أنَّ املؤمتر ســـوف يســـتهل يف دورته على الدول األطراف أن تكفل اســـتمرارها يف ذ
  الثامنة مناقشة املرحلة الثانية لآللية، ويتوقع أن يتخذ قراره النهائي هبذا الشأن يف دورته التاسعة.

، نظره ٢٠١٨تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١٤وواصـــل الفريق، يف اجتماعه اخلامس املعقود يف   -٢١
رقة اجتماع مقدمة من ســـويســـرا بشـــأن جدول أعمال من جدول األعمال ونظر يف و ٣يف البند 
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ساليب عمله،  ستعراض التنفيذ وأ دفريق ا نتائج املشاورات غري الرمسية اليت عقدت بدعوة من  جتسِّ
  ).CAC/COSP/IRG/2018/CRP.18/Rev.1( ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣سويسرا يف 

وبعد مقدِّمة من ممثل ســــــويســــــرا، أعرب املتكلمون عن تقديرهم للمبادرة اليت قامت هبا   -٢٢
بدورته  ًاتنظيم الفريق وأســاليب عمله، بدء ســويســرا، ورحبوا باجلهود الرامية إىل مواصــلة حتســني

الوارد يف ورقة  . ورحَّب عدَّة متكلمني باالقتراح٢٠٢٠احلادية عشــــــرة، املقرَّر عقدها يف عام 
االجتماع بوصـــفه خطوة أوىل جيدة حنو حتســـني فعالية عمل الفريق، وأعرب بعض املتكلمني عن 
استعداد وفودهم للموافقة عليه. ورحب عدد من املتكلمني باالقتراح، ولكنهم شدَّدوا على احلاجة 

عديالت جدول  إىل مزيد من الوقت واملشـــــــاورات مع حكوماهتم من أجل النظر يف أيِّ ت على 
األعمال وتنظيم األعمال. وأشــــــار عدَّة متكلمني إىل أنَّ الفريق ميكنه أن يواصــــــل النظر يف هذا 
االقتراح يف دورته العاشرة. وأشار بعض املتكلمني إىل أنَّ نظرهم يف االقتراح يعوقه أنه متاح باللغة 

قة إىل مجيع اللغات الرمسية ل ألمم املتحدة. وأعرب متكلمون اإلنكليزية فقط، وطلبوا ترمجة الوثي
ــاد االقتراح جزئيًّ ــد من املشــــــــاورات، ولكنهم اقترحوا اعتم ا، آخرون عن دعمهم إلجراء مزي

  سيما األجزاء اليت أقرَّها الفريق واليت نفذهتا األمانة بالفعل يف الدورة التاسعة املستأنفة الثانية.  وال
، بعد أن أعرب عن لفريقلأمني املؤمتر  بيَّنقشـــة، ا على األســـئلة اليت أثريت خالل املنادًّور  -٢٣

  األمانة بشأن مضمون ورقة االجتماع:  أساس فهمامتنانه للوفود، 
تعتزم األمانة مواصــــــلة ضــــــمان الفعالية والكفاءة يف عمل آلية اســــــتعراض التنفيذ،   (أ)  
  برية للدول األطراف؛ التنفيذ العايل اجلودة من حيث العمل، واالرتقاء إىل مستوى التوقعات الك وكذلك

ب االزدواجية تضع األمانة دائما يف االعتبار واليات الفريق األساسية وضرورة جتنُّ  (ب)  
يف عمل الفريق واهليئات الفرعية املواضيعية التابعة للمؤمتر، مع كفالة أن يواصل الفريق أداء مهامه يف 

  حدود املوارد املتاحة؛ 
فيما يتعلق بتنظيم أعمال الفريق واهليئات الفرعية املواضيعية التابعة للمؤمتر، متاشيا   (ج)  

ــنوات احلالية، أحاط األمني علمًا بالرغبة اليت أبدهتا الوفود يف مواصــلة  مع خطة العمل املتعدِّدة الس
  حتسني أساليب عمل هذه اهليئات؛ 

ذو طبيعة تنظيمية، وترى أنَّ إعادة هيكلة على أنَّه يف الغالب  االقتراحتفهم األمانة   (د)  
البنود الدائمة يف جدول أعمال الفريق يف ثالث جمموعات أمٌر ممكٌن ولن يستلزم سوى إعادة صياغة 
  تنظيم أعمال كل دورة، من أجل إدراجه يف جداول األعمال املشروحة لالجتماعات املقبلة للفريق؛ 

األمانة إىل أنَّ اإلجراءات  ثر تفاعًال، أشـــارتفيما خيص مســـألة جعل املناقشـــات أك  )(ه  
الرمسية اليت حتدِّد من خالهلا األمانة املشـــــاركني يف حلقات النقاش تؤدي وظيفتها جيِّدا بصـــــيغتها   غري

، ٤احلالية. والحظ مع التقدير املشــــــاركة النشــــــطة للوفود أثناء حلقة النقاش املعقودة يف إطار البند 
قة. ويف هذا الصـــــدد، أشـــــار األمني إىل احلاجة إىل حتديد وإبراز األمثلة وكذلك يف الدورات الســـــاب

واخلربات ذات الصــــلة من خالل تنظيم حلقات النقاش. وشــــدَّد على أنَّ إضــــفاء الطابع الرمسي على 
  م املحرز يف األعمال التحضريية واملناقشات التفاعلية؛ عملية تسمية املناظرين لن يفضي إىل تعزيز التقدُّ
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أحاط األمني علمًا باالقتراح الداعي إىل إعداد األســئلة اإلرشــادية لكي ينظر فيها   و)(  
قه بدعم من ا نة حتقي لدورات، وهو ما ميكن لألما نه الفريق قبل ا لدول األطراف، ولكنه الحظ أ

  أن يفضي إىل إصدار وثائق جديدة، وذلك بسبب اآلثار املالية اليت ستترتب على ذلك؛  ميكن  ال
شار األمني إىل أنَّ خطة العمل املتعددة السنوات احلالية، اليت تشمل أيضا اهليئات   (ز)   أ

الفرعية املواضــــــيعية للمؤمتر، متتد حىت الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف. وأشــــــار إىل أنَّ األمانة 
  رد املتاحة؛ ب االزدواجية يف العمل، مع االستفادة بشكل كامل من املواسوف تواصل السعي إىل جتنُّ

فيما يتعلق مبسألة التشجيع على مشاركة اخلرباء املواضيعيني يف األعمال التحليلية   (ح)  
اليت يضطلع هبا الفريق، أشار األمني إىل أنَّ الدول األطراف يتعني عليها أن تُبتَّ يف تشكيل وفودها 

يت تصــــــدرها األمانة. رغم أنَّ تلك املعلومات ميكن أن تندرج يف الدعوات حلضــــــور الدورات ال
وأضـــاف أيضـــا أنَّ النجاح يف التنســـيق مع اهليئات األخرى من حيث اجلدول الزمين لالجتماعات 

  سيتطلب التعاون النشيط ألمانات تلك اهليئات؛ 
ــة تفهم هــذا ا  (ط)   ــامــًا، أشــــــــار األمني إىل أنَّ األمــان ــه، وخت ــه ميكن القتراح على أنَّ

األطراف، تقدمي إرشادات هلا بشأن حتسني أساليب عمل الفريق، وتفهم وافقت عليه الدول   ما إذا
أنَّ الفريق ميكن أن يعود إىل هذه املناقشة يف دورته العاشرة إذا رأى أنه حيتاج إىل صياغة توصيات 

  مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثامنة. إىل لتقدميهاواتساقًا بالطابع الرمسي أكثر حتديدًا 
    

    بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلقة   -رابعًا  
قدَّم أمني املؤمتر معلومات عن النفقات املتكبدة لتسيري أعمال الدورتني األوىل والثانية آللية   -٢٤

ــــــتعراض حىت  يه  ٣١االس لدورة األوىل، والنفقات ٢٠١٨متوز/يول ، والنفقات املتوقعة إلكمال ا
لة عن املتوقعة لتســــيري العمل يف الســــنتني األوليني من الدورة الثانية. وقدَّ م أيضــــًا معلومات مفصــــَّ

  املوارد املتلقاة من امليزانية العادية لألمم املتحدة وكذلك من التربعات.
، ٢٠١٩-٢٠١٨وفيما يتعلق مبوارد امليزانية العادية بشــأن آلية االســتعراض لفترة الســنتني   -٢٥

من امليزانية العادية  أوضــح األمني أنَّ اجلمعية العامة وافقت على إنشــاء ثالث وظائف إضــافية متوَّل
دعمًا للدورة الثانية لآللية، وأشـــار إىل أنه، بإنشـــاء هذه الوظائف الثالث، تكون االحتياجات من 

  امليزانية العادية قد بلغت حدها األقصى، ولن تزيد بعد.
ــة، أبلغ األمني الفريق  -٢٦ ــدورة األوىل لآللي ــال ــا يتعلق ب ــاجــات من املوارد  وفيم ــأنَّ االحتي ب
ــة خــا من ــالغ ــة والب ــات املتحــدة (دوالر) دوالر من دوال ١٠ ١١٩ ٣٠٠رج امليزاني رات الوالي
ُغطِّيت بالكامل وأنَّ جمموع النفقات من خارج امليزانية واملستخدمة لدعم تسيري الدورة األوىل   قد

  . ٢٠١٨متوز/يوليه  ٣١دوالر حىت  ٩ ٦٩٥ ٦٠٠بلغ 
غ األمني الفريق بأنَّ االحتياجات املتوقَّعة من املوارد وفيما يتعلق بالدورة الثانية لآللية، أبل  -٢٧

دوالر  ٣ ٤٥٤ ٠٠٠دوالر وللســـنتني الثالثة والرابعة  ٤ ٠١٠ ٩٠٠للســـنتني األوىل والثانية تبلغ 
  دوالرات حىت ٢ ٥٩٤ ٥٠٥وأشــــــــار إىل أنَّ جمموع النفقـــات من خـــارج امليزانيـــة بلغـــت 

  .٢٠١٨متوز/يوليه  ٣١
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تقديره للدول اليت قدمت تربُّعات ومســـامهات عينية لدعم اآللية، ولفت وأعرب األمني عن   -٢٨
االنتباه يف الوقت نفســــه إىل النقص يف التمويل من خارج امليزانية. وأوضــــح أنه بعد أخذ التعهدات 

نذ   اليت باملخدِّرات واجلرمية م ها املكتب املعين  قا بار، تكون  ٢٠١٨آب/أغســــــطس  ١تل يف االعت
ويل الســــنتني الثالثة من الدورة الثانية مموَّلتني بالكامل، بينما يظل هناك نقص يف مت الســــنتان األوليان

على أنَّ من األمهية  من مثَّ دوالر. وشــــــدَّد األمني ٢ ٤٧٨ ١٠٠الدورة الثانية مقداره   والرابعة من
  ا.أن يواصل الفريق جهوده الرامية إىل ضمان التمويل الكايف للدورة الثانية بأكمله القصوى

وأشــار األمني يف هذا الســياق إىل أنَّ األمانة اســتعرضــت، يف إطار التحضــري لدورة الفريق   -٢٩
، االحتياجات املتوقَّعة من املوارد للســـــنوات األربع ٢٠١٨التاســـــعة اليت ُعقدت يف حزيران/يونيه 

املتخذة األوىل من الدورة الثانية وخفَّضــــــتها بشــــــدة. وذكَّر األمني الفريق أيضــــــًا بالتدابري اهلامة 
لالقتصاد يف النفقات بعد أن شرح أنَّ التقديرات املخفضة تستند إىل افتراض أنَّ تدابري االقتصاد يف 

  النفقات سيتواصل تنفيذها. 
وأعرب املتكلمون جمدَّدًا عن تقديرهم للتقارير املالية اليت تصــدرها األمانة ملا تتســم به من   -٣٠

ــــــفافية ومشول وفائدة. كما أعربوا عن  تقديرهم لتدابري االقتصــــــاد يف النفقات مع إبداء القلق ش
ية  بشـــــــأن ية جهودها. وأكَّد املتكلمون التزامهم بآل النقص يف التمويل الذي قد يقوِّض من فعال

ــــاد وكذلك إتاحة فرص متكافئة  ــــدَّدوا على أمهية دورها يف تنفيذ اتفاقية مكافحة الفس التنفيذ وش
اللتزام بأسلوب التمويل املختلط لآللية، ذكروا ما قدمته بلداهنم للجميع. ويف معرض التأكيد على ا

ــــــجَّعوا البلدان األخرى على تقدمي تربعات امليزانية  خارج من من تربعات من أجل دعمها، وش
  لضمان توفري متويل قوي ومستدام لآللية.

    
      استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -خامسًا  

    ب القرعةسح  -ألف  
دة إعادة ســحب فيما يتعلق بالدورة الثانية لآللية، طلبت هاييت وواليات ميكرونيزيا املوحَّ  -٣١

القرعة لتبديل الدولة املســــتعِرضــــة األخرى اخلاصــــة بكل منهما. وقد طلبت الدولة املســــتعِرضــــة 
هذا الشــأن. اإلقليمية لســانت لوســيا إرجاء القيام بدورها االســتعراضــي وأعيد ســحب القرعة يف 

واختريت تشــــاد بالقرعة لتكون الدولة املســــتعِرضــــة األخرى هلاييت بينما اختريت الصــــني بالقرعة 
ــــــتعِرضــــــة األخرى لواليات ميكرونيزيا املوحَّ دة. واختريت بالقرعة نيكاراغوا لتكون الدولة املس

  لتكون الدولة املستعِرضة اإلقليمية لسانت لوسيا.
ــــــحب احتياطي للقرعة عندما يكون لدى دولة ووفقًا للممارســـــــة   -٣٢ املعهودة، ُيجرى س

مســــتعِرضــــة خمتارة حديثًا ســــبب يدعوها إىل إرجاء القيام بدورها. وقد اختريت يف هذا الشــــأن 
  الربازيل بصفة احتياطية لتكون الدولة املستعِرضة اإلقليمية لسانت لوسيا.

با  -٣٣ لده  جمدَّدًا التزام ب حد املتكلمني  ية وأكَّد أ نب عمل لة يف مجيع جوا كام كة ال ملشـــــــار
  االستعراض وتقدمي مسامهات فيها.
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    الدورة األوىل: االجتاهات القائمة يف االستعراضات  -باء  
دة والتجارب املفيدة املستمدة قدَّمت ممثلة لألمانة إحاطة إىل الفريق بشأن املمارسات اجليِّ  -٣٤

صلة اليت اختذت بعد إمتام تلك االستعراضات، مبا يشمل من االستعراضات الُقطرية والتدابري ذات ال
املعلومات املتعلقة باملساعدة التقنية يف إطار الدورة األوىل لآللية. وقالت إنَّ ورقة االجتماع املتعلقة 

) تتضـــمن حتديثًا للتحليل الســـابق الذي كان قد CAC/COSP/IRG/2018/CRP.13هبذا املوضـــوع (
(انظر الوثيقة  ٢٠١٧طراف يف دورته الســابعة يف تشــرين الثاين/نوفمرب ُعرض على مؤمتر الدول األ

CAC/COSP/2017/12 وأشـــارت إىل أنه، باإلضـــافة إىل املعلومات اليت قدَّمتها الدول عما اختذته .(
أيضــــًا معلومات عن املبادرات اإلقليمية  من تدابري على الصــــعيد الوطين، تتضــــمن ورقة االجتماع

ــــــتنادًا إىل النتائج املســــــتمدة من اآللية. وفيما يتعلق بالفصــــــل الثالث من االتفاقية،  والدولية، اس
يتناول التجرمي وإنفاذ القانون، أشــــــارت املمثلة إىل أمثلٍة للمســــــاعي اليت تركز على محاية  الذي

هتالشــــــهود واملبلِّغني وكذلك اجلهود اليت ت لدول لتعزيز قدرا ا يف جمال التحري والتحقيق. بذهلا ا
ســــــلَّطت الضــــــوء على مبادرات إقليمية يف غرب وشــــــرق أفريقيا تركِّز على محاية املبلِّغني   كما

والشــــهود. وفيما يتعلق بالفصــــل الرابع، الذي يتناول التعاون الدويل، ســــاقت أيضــــًا عدَّة أمثلة 
الطابع العابر للحدود الذي كثريًا ما تتســــــم به هذه األعمال  للتحريات والتحقيقات املالية تربز

صلة بالتعاون الدويل. وأوضحت ممثلة األمانة  ضربت أمثلة ملبادرات إقليمية مت صائية. كما  االستق
ساد على كل من  شك فيه على مكافحة الف ستعراض التنفيذ كان هلا أثر بالغ ال  يف اخلتام أنَّ آلية ا

ليمي والدويل وأكدت عزم األمانة على مواصـــــلة مجع املعلومات من الدول الصـــــعيد الوطين واإلق
طوعًا عن التدابري املتخذة بعد إمتام االســتعراضــات بغية إعداد حتليل أكثر مشوًال هلذه املعلومات من 

  أجل عرضه على مؤمتر الدول األطراف لكي ينظر فيه يف دورته الثامنة.
ب املتكلمون بتعميم ورقة االجتماع، اليت تثبت يف رحَّ وخالل املناقشــــــة اليت تلت ذلك،  -٣٥

رأيهم جتاوز التوقعات األولية لآللية، وأبلغوا الفريق بالتدابري املتخذة ملعاجلة النتائج اليت توصــلت إليها 
دورة االســتعراض األوىل. وقدَّم العديد من املتكلمني معلومات عن التعديالت التشــريعية اليت اختذت 

ابعة تنفيذ التوصيات املنبثقة من دورة االستعراض األوىل. ويف معرض احلديث عن النتائج من أجل مت
ــــــار عدد من املتكلمني إىل أنَّ بلداهنم ســــــنَّت قوانني حلماية املبلِّغني  الواردة يف ورقة االجتماع، أش

ســياســة ملكافأة  وعززت التدابري اخلاصــة بالتحريات والتحقيقات املالية. وأفاد أحد املتكلمني بتطبيق
املبلِّغني من أجل تشــجيع الناس على الكشــف عما يشــتبهون فيه من أعمال غري مشــروعة واإلبالغ 
عنها وأشــــــار إىل أنَّ املبلِّغ حيصــــــل على نســــــبة مئوية من أيِّ مبالغ ُتســــــترد مكافأة له. وقال إنَّ 

  ودات مملوكة لبلدان أخرى.السياسة أدت إىل استرداد مقادير كبرية من األموال، من بينها موج هذه
وأكَّد العديد من املتكلمني على أمهية التعاون الدويل باعتباره مقومًا أســــاســــيًّا للنجاح يف   -٣٦

التحقيق يف جرائم الفســـــاد ومالحقة الفاســـــدين قضـــــائيًّا. كما قدَّم عدة متكلمني معلوماٍت عن 
لتصـــــــديق على صــــــكوك جديدة، ثنائية التدابري املتَّخذة من أجل تعزيز التعاون الدويل، ومنها ا

ومتعددة األطراف. والحظ أحد املتكلمني باهتمام أنَّ بعض الدول ال تفرِّق بني محاية الشــــــهود 
ومحاية املبلِّغني، واقترح مواصـــلة مناقشـــة هذه املســـألة يف اجتماعات فريق اخلرباء احلكومي الدويل 

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار 
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وأبلغ بعض املتكلمني الفريق بأنَّ بلداهنم قد أســســت جلانًا لرصــد متابعة تنفيذ التوصــيات   -٣٧
لة عن عدد املنبثقة من االســـتعراضـــات. وقدَّم أحد املتكلمني يف هذا الشـــأن معلومات كمية مفصـــَّ 

ضًا إىل فائدة التوصيات املنفذة واإلصالحات املقترحة اليت جي شار عدَّة متكلمني أي ري تنفيذها. وأ
لدورة األوىل وأكَّاملمارســـــــات اجليِّ نة خالل ا با تائج دة املســــــت فادة من ن ــــــت دوا على أمهية االس

االســــــتعراضــــــات اليت جتريها بعض الدول من أجل املضــــــي ُقدمًا يف تعزيز كفاءة التدابري الوطنية 
إىل اعتماد استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد تستند إىل ملكافحة الفساد. وأشار بعض املتكلمني 

شأن. وأوضح عدة متكلمني كيف أنَّ الدروس  ضات الدورة األوىل كمثاٍل يف هذا ال ستعرا نتائج ا
  املستفادة خالل الدورة األوىل سامهت يف استعراضات الدورة الثانية.

ج ناجحة، ومنها معاجلة النتائج املنبثقة وأكَّد عدَّة متكلمني على أمهية مكافحة الفســاد بُنه  -٣٨
من االســـــتعراضـــــات من أجل حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة. ويف هذا الصـــــدد، أعرب بعض 

الذي نشـــــره مؤخَّرًا مكتب  لدليل الدراســـــات االســـــتقصـــــائية للفســـــاداملتكلمني عن تقديرهم 
  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية. األمم
تكلمني على أمهية املساعدة التقنية اليت يقدِّمها الشركاء يف التنمية من أجل وشدَّد بعض امل  -٣٩

معاجلة النتائج املنبثقة عن دورة االســــتعراض األوىل. وأكَّد عدَّة متكلمني على أنَّ اآللية قد حققت 
  جناحًا يفوق التوقعات وشددوا على فائدة التحليل الذي قدَّمته األمانة لنتائج االستعراضات.

    
    جمموعة التوصيات واالستنتاجات غري امللِزمة املنبثقة من الدورة األوىل  -جيم  

رة من األمانة بعنوان "جمموعة من التوصيات واالستنتاجات غري عرضت ممثلة لألمانة مذكِّ  -٤٠
املتحدة امللزمة القائمة على الدروس املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم 

). وأشـــــارت إىل أنَّ هذه الوثيقة ُأعدَّت وفقًا لقرار CAC/COSP/IRG/2018/9ملكافحة الفســـــاد" (
، الذي طلب فيه املؤمتر إىل الفريق أن يقوم بتحليل نتائج االســتعراضــات الُقطرية خالل ٦/١املؤمتر 

لدورة األوىل ناجحة واملمارســـــــات اجليِّدة والتحديات املطروحة ا حتديد التجارب ال  من زاوية 
ضوء تقارير التنفيذ املوضوعية وأن يعد جمموعة  واملالحظات واالحتياجات من املساعدة التقنية يف 
من التوصـــيات غري امللِزمة واالســـتنتاجات القائمة على الدروس املســـتفادة بشـــأن تنفيذ الفصـــلني 

، أحاط ٧/١الرابع من االتفاقية لكي يعرضـــها على املؤمتر للنظر فيها وإقرارها. ويف املقرَّر الثالث و
املؤمتر علمًا مبجموعة التوصيات واالستنتاجات غري امللزمة، بالصيغة اليت استعرضها فريق استعراض 

). CAC/COSP/2017/5التنفيذ يف دورته الثامنة املســــــتأنفة وقدِّمت إىل املؤمتر يف دورته الســــــابعة (
لة األمانة الفريق بأنَّ مذكِّ ما جاء يف  جتســــــِّد) CAC/COSP/IRG/2018/9رة األمانة (وأبلغت ممث

ىل أنَّ الدول اغتنمت الفرصة لكي تقدِّم تعليقات دولة طرفًا، وأشارت إ ١٦املذكِّرات الواردة من 
يف هذا الشأن. وقالت إنَّ الدول األطراف قد قدمت بوجه عام تعليقات إجيابية من خالل مذكراهتا 

سابقة مع مراعاة أنَّ جمموعة االستنتاجات  الكتابية وأثناء املداوالت اليت جرت يف دورات الفريق ال
وأنَّ الغرض منها هو أن توفر خيارات عملية لصــنَّاع القرار للنظر  والتوصــيات هلا طابع غري إلزامي

فيها عند استعراض أو اعتماد تدابري وطنية ملكافحة الفساد تتماشى مع االتفاقية وتتسق مع املبادئ 
  األساسية لنظمها القانونية وتأخذ يف احلسبان األولويات الوطنية. 
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املتكلمون عن تقديرهم ملجموعة التوصــــــيات وخالل املناقشــــــة اليت تلت ذلك، أعرب   -٤١
تعليقات الدول األطراف. وأكَّد عدَّة متكلمني جمدَّدًا على أنَّ  جتسِّدواالستنتاجات غري امللزمة اليت 

االســتنتاجات والتوصــيات توفِّر خيارات مفيدة لصــنَّاع الســياســة تؤخذ يف االعتبار عند اســتعراض 
ــــات والقوانني والتدابري ــــياس ــــاد وعند تعزيز القدرات وتنقيح الس  اإلدارية الوطنية املناهضــــة للفس

املؤســســية، وذلك مبا يتماشــى مع االتفاقية واملبادئ األســاســية لنظمهم القانونية، ومع أخذ الطابع 
  غري امللزم لتلك االستنتاجات والتوصيات يف احلسبان.

ذهتا بلداهنم من أجل معاجلة وســلَّط عدد من املتكلمني الضــوء على التدابري الوطنية اليت اخت  -٤٢
دة الواردة يف الوثيقة يف جماالت من قبيل جمموعة حمددة من التوصيات والتحديات واملمارسات اجليِّ

رة على جرائم الفســـاد، وال ســـيما محاية الشـــهود واخلرباء واملبلِّغني، واجلزاءات أو العقوبات املقرَّ
قوبات، وإنشاء سلطات متخصصة يف جمال مكافحة اآلليات املبتكرة حلساب الغرامات وتقدير الع

الفســـــــاد ووظائفها وقدراهتا، والتعاون مع القطاع اخلاص، وجتريد املدانني بارتكاب اجلرائم من 
األهلية لشـــغل الوظائف العمومية، واملســـائل الشـــاملة لعدة جوانب مثل مجع وتوفري اإلحصـــاءات 

العموميني املشــمولني بتدابري مكافحة الفســاد الوطنية، والبيانات املتعلقة بالفســاد، ونطاق املوظفني 
  وختصيص املوارد من أجل سلطات مكافحة الفساد املتخصصة.

وأشــــار عدَّة متكلمني إىل مســــألة حمددة، وهي كيف ينبغي فهم التزامات الدول األطراف   -٤٣
تع هبا املوظفون من االتفاقية يف ضــــــوء أيِّ حصــــــانٍة من احلصــــــانات اليت قد يتم ١٦مبوجب املادة 

العموميون األجانب أو موظفو املنظمات الدولية العمومية مبوجب القانون الدويل. وأشــــارت األمانة 
سياق العديد من االستعراضات القطرية، وأشارت إىل املالحظات  إىل أنَّ هذه املسألة قد نشأت يف 

ض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ") لعملية التفاواألعمال التحضرييةالتفسريية للوثائق الرمسية ("
ـــــاد (انظر الوثيقة  ـــــري إىل أنَّ املادة A/58/422/Add.1الفس ال يقصـــــد هبا أن متس بأيِّ  ١٦)، اليت تش

موظفو املؤسسات  حصانات جيوز أن يتمتع هبا وفقًا للقانون الدويل املوظفون العموميون األجانب أو
الدولية العمومية وأنَّ الدول األطراف الحظت أمهية احلصـــانات يف هذا الســـياق وشـــجَّعت موظفي 

  املؤسسات الدولية العمومية على التنازل عن تلك احلصانات يف احلاالت املناسبة.
وطلب بعض املتكلمني إىل األمانة أن تواصــل اســتعراض الوثيقة يف ضــوء االســتعراضــات   -٤٤

املنجزة حديثًا يف الدورة األوىل. وطلب أحد املتكلمني إىل األمانة أن تعدَّ تعليقًا إضـــــافيًّا يف وثيقة 
ل االســـتنتاجات اليت مت التوصـــل إليها، مما ســـيســـاعد على زيادة توضـــيح  تفســـريية مســـتقلة ُتفصـــِّ

  االتفاقية.دة، مبا يتماشى مع األحكام املقابلة يف املعلومات وال سيما املمارسات اجليِّ
واقترح أحد املتكلمني التمييز بشــــــكل آخر بني االســــــتنتاجات وفقًا ملســــــتويات االلتزام يف   -٤٥

دة بشأن "تعيني السلطات املركزية املعنية بتسليم االتفاقية. وأوصى متكلم آخر بتحديد املمارسات اجليِّ
  أهنا ختص "تعيني السلطات املختصة أو املركزية املعنية بالتسليم". منها املطلوبني" على أنَّ املقصود 

وأعرب بعض املتكلمني أيضــــــًا عن ترحيبهم باملالحظات العامة الواردة بشــــــأن اآللية يف   -٤٦
األمانة وأكَّدوا أنَّ مسألة مجع املعلومات ستكون مهمة يف املرحلة الثانية  مذكِّرة اجلدول الثالث من

من اآللية. واقترح أحد املتكلمني أن تبدأ املناقشــــــات حول املرحلة الثانية يف أقرب وقت ممكن، 
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كأن يتم ذلك مثًال من خالل مذكِّرة من األمانة حول الكيفية اليت عاجلت هبا آلياُت االســـــتعراض 
  ة األخرى عملية االنتقال من مرحلة إىل أخرى.الشبيه
وأحاطت األمانة علمًا بالتعليقات واملقترحات املقدَّمة من الوفود، وال سيما طلب مواصلة   -٤٧

ــتنتاجات، واقتراح  ــتعراضــات اجلارية من أجل حتديث التوصــيات واالس جتميع املعلومات عن االس
  واملذكرة املقترحة بشأن املرحلة الثانية من اآللية. استكشاف إمكانية وضع مذكِّرة تفسريية مستقلة

وبنــاًء على املنــاقشـــــــات اليت جرت، أقرَّ الفريق من نـاحيــة املبــدأ جمموعـة التوصــــــيــات   -٤٨
ــــــتنتاجات غري امللزمة الواردة  ) من أجل CAC/COSP/IRG/2018/9( األمانةمن  مذكِّرة يفواالس

عرضها على مؤمتر الدول األطراف، على أن ختضع تلك الوثيقة ملزيد من املراجعة والتعديل حسب 
االقتضــاء يف ضــوء ما ينجز من اســتعراضــات ُقطرية جديدة وتعمَّم من جديد على الدول األطراف 

جِّعت الدول  من أجل إبداء املزيد من التعليقات بشـــــأهنا وتتاح للفريق يف دورته العاشـــــرة. وشـــــُ
  األطراف على أن تقدِّم تعليقاهتا يف أقرب وقت ممكن.

وأشار أحد املتكلمني إىل أنَّ جمموعة التوصيات واالستنتاجات غري امللِزمة ميكن أن تعرض   -٤٩
  ها الفريق.يقريتضمن الوثيقة بالصيغة اليت  على املؤمتر يف دورته الثامنة يف شكل مشروع قرار

    
    ساعدة التقنيةامل  -سادسًا  

، إىل توفري طائفة ٧/٣أشـــــارت ممثلة لألمانة إىل أنَّ مؤمتر الدول األطراف قد دعا يف القرار   -٥٠
واســعة من أنشــطة املســاعدة التقنية من أجل تنفيذ التوصــيات املنبثقة من اســتعراض تنفيذ االتفاقية. 

الضوء على املمارسات  سلَّطت) CAC/COSP/IRG/2018/CRP.13وأشارت إىل أنَّ ورقة االجتماع (
دة والتجارب املســـتمدة من االســـتعراضـــات الُقطرية والتدابري ذات الصـــلة اليت اختذت على إثر اجليِّ
االســـــتعراضـــــات، مبا يشـــــمل معلومات عن املســـــاعدة التقنية املقدمة إما يف إطار التحضـــــري   تلك
يف عدد الدول األطراف اليت تقدم  لِّط الضـــوء على الزيادةاالســـتعراضـــات أو بناء عليها. وســـُ   لتلك

مســــامهات من خارج امليزانية من أجل التمكني من توفري املســــاعدة التقنية، وكذلك يف عدد الدول 
ــــــارت إىل أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  ــــــاعدات تقنية. وأش اليت تطلب مس

نية، ميارس على حنو متزايد دورا حتفيزيا يف تشــجيع باإلضــافة إىل دوره املباشــر يف توفري املســاعدة التق
  غريه من مقدِّمي اخلدمات على توفري املساعدة التقنية وكذلك تشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب.

وتيســـــريًا للمناقشـــــة داخل الفريق واتســـــاقًا مع حمور التركيز املواضـــــيعي للدورة الثانية   -٥١
  ساعدة التقنية املتعلقة بالفصلني الثالث والرابع من االتفاقية.املستأنفة، ُنظمت حلقة نقاش بشأن امل

وقدَّم املناظر من اململكة املتحدة عرضـــًا جلهود بلده املوســـعة يف جمال مكافحة الفســـاد يف   -٥٢
الذي عقد يف لندن، وأشــــــار إىل أنَّ من بني  ٢٠١٦أعقاب مؤمتر القمة ملكافحة الفســــــاد لعام 

ة وطنية ملكافحة الفســـاد. وعرض لربنامٍج جديٍد للمســـاعدة التقنية اجلهود وضـــع اســـتراتيجي تلك
ُوِضع باالشتراك مع املكتب هبدف تكوين منصات إقليمية من أجل تقدمي املساعدة التقنية بناء على 
الطلب هبدف مســـــاندة البلدان يف تنفيذ التوصـــــيات املنبثقة عن االســـــتعراضـــــات. وأوضـــــح أنَّ 

ق جوانب املنصـــات ســـتصـــمم لكي تكو  هذه ن أدوات حمفزة حتدِّد جماالت مشـــتركة للعمل وتنســـِّ
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الدعم الذي يوفره مقدمو املساعدة التقنية. وأشار إىل أنَّ تلك املنصات ستوفر، عالوة على ذلك، 
  منتديات للبلدان للتعريف بالدروس املستفادة واملمارسات الفضلى وتبادل الدعم فيما بينها. 

أوضــــح فيه كيف أنَّ عملية اســــتعراض التنفيذ وفَّرت  جممًال يا عرضــــًاوقدَّم املناظر من ليرب  -٥٣
فرصًا عديدة لتحسني اهلياكل الوطنية القائمة وأدت إىل تنقيح القانون اجلنائي لبلده. وقال إنَّ ليربيا، 
سعيها للحصول على مزيد من الدعم إلصالح قوانينها، قد خاطبت املكتب من أجل توفري  يف إطار 

مجع لفيفا  ٢٠١٦قنية، وكان من نتائج ذلك تنظيم اجتماع يف مونروفيا يف أيلول/ســبتمرب مســاعدة ت
حتت رعاية شــبكة املؤســســات الوطنية  من املمارســني يف جمال مكافحة الفســاد من اثىن عشــر بلدًا

ملكافحة الفســــاد يف غرب أفريقيا. وانصــــبت املناقشــــات يف االجتماع على املمارســــات والتجارب 
ات املشـــتركة فيما يتعلق مبســـألة محاية الشـــهود واملبلِّغني يف املنطقة، مبا يف ذلك اســـتعراض والتهديد

إطار اجلماعة االقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا بشــــــأن محاية املبلِّغني. وإذ أعرب املناظر عن تقديره 
  رى.لآللية، أشار إىل أنَّ ليربيا استفادت أيضا من مشاركتها كبلد مستعِرض للبلدان األخ

وحتدث املناظر من مالوي عما اســُتبني خالل االســتعراض الُقطري لبلده يف الدورة األوىل   -٥٤
من حتديات جتابه أجهزة إنفاذ القانون يف جماالت التحري والتحقيق. وأكد أنَّ املؤســســات الوطنية 

سبيل املثال، أنَّ مالوي اعتمدت  مل تكن لتستطيع حتديد هذه الثغرات بدون ذلك. وأوضح، على 
ولوجيا املعلومات املضــــبوطة. على بلدان أخرى ملســــاعدهتا يف اســــتخراج البيانات من أجهزة تكن

لســدِّ هذه الثغرة، حصــلت مالوي على مســاعدات تقنية من أجل إنشــاء خمترب جنائي فيها  ًاوســعي
ية. لدى مكتب مكافحة الفســــــاد، ولكن االســــــتفادة منه متاحة جلميع أجهزة إنفاذ القانون الوطن

كلها،  قنية خالل الدورة األوىل مل تلبوعلى الرغم من أنَّ االحتياجات املطلوبة من املســـــاعدة الت
  لكنه قال إنَّ ترتيب مالوي الحتياجاهتا حسب األولوية أدى إىل تلبية أهم تلك االحتياجات. 

نية يف تنفيذ وأكَّد عدَّة متكلمني على أمهية الدور األســاســي الذي تنهض به املســاعدة التق  -٥٥
التوصيات املنبثقة من االستعراضات وأعربوا عن تقديرهم جلهود املكتب وسائر الشركاء يف التنمية 
يف هذا الشــأن. وأكَّد أحد املتكلمني جمدَّدًا أنَّ اآللية كانت أداة ســاعدت على حتديد االحتياجات 

يز قدرة بلده على تنفيذ االتفاقية. املطلوبة من املساعدة التقنية وكذلك توفري املساعدة من أجل تعز
وجتســــــد األمثلة املحددة اليت ســــــاقها املناظرون عظم أثر اآللية وتظهر أمهيتها يف حتفيز عمليات 
اإلصــــالح. وكل هذا يدل داللة قاطعة على أنَّ اســــتثمارات الدول األطراف يف اآللية حتقق عائدا 

ها إىل أهنم قد بينوا عروضهم اإليضاحية منوِّملموسا. ووجه أحد املتكلمني الشكر للمناظرين على 
أمهية اآللية يف توفري أســاس لإلصــالحات. وأشــارت متكلمة أخرى إىل االقتراح الذي كان وفدها 
قد تقدم به يف الدورة الســابعة للمؤمتر والذي دعا إىل إخضــاع الفصــل املتعلق باملســاعدة التقنية يف 

  االتفاقية إىل االستعراض. 
ــــاء منصــــات إقليمية من أجل دعم العمل وأعرب   -٥٦ العديد من املتكلمني عن ترحيبهم بإنش

ــــــات وتنســــــيق جهود الدعم وتبادل املعلومات  ــــــتعراض على تنفيذ التوصــــــيات املنبثقة من االس
دة بني الدول. وتســـاءل عدد من املتكلمني عما إذا كانت هناك خطط إلنشـــاء واملمارســـات اجليِّ

ناطق األخرى أو ما إذا كان من املمكن، بدال من ذلك، أن تســـتفيد منصـــات من هذا القبيل يف امل
ــــــاعدات املقدمة من املنصــــــات القائمة. وردًّا على ذلك، أكَّد املناظر من اململكة  البلدان من املس
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املتحدة وممثل األمانة أنَّ تلك املنصــــــات ما زالت يف طور التجريب يف بعض املناطق. وقاال إهنما 
ت نفســـــه، املاحنني اآلخرين على توفري التمويل الالزم إلنشـــــاء منصـــــات من يشـــــجعان، يف الوق

القبيل يف املناطق غري املشمولة يف الوقت الراهن هبذه املبادرة بالنظر إىل عظم التأثري الذي ميكن  هذا
يســتند أن حتدثه تلك املنصــات. ولفت عدَّة متكلمني االنتباه إىل أنَّ الدعم التقين املقدَّم من بلداهنم 

إىل النتائج اليت تتوصل إليها اآللية. وسلَّط أحد املتكلمني الضوء على جوانب الدعم اليت تعهد بلده 
مؤخَّرًا بتوفريها من خالل املكتب من أجل تنفيذ برنامج متعدد الســـنوات يف مخســـة بلدان أفريقية 

أحد املتكلمني عن  لتلبية االحتياجات املحددة لكل بلد حســـبما تبينها االســـتعراضـــات. وتســـاءل
نه  العالقة بني املنتديات اإلقليمية والربامج القطرية واإلقليمية للمكتب، وأعرب عن رأي مفاده أ

  ينبغي توضيح هذه العالقة.
وأعرب عدَّة متكلمني عن تقديرهم للمكتب وســـــــائر مقدمي اخلدمات ملا يوفرونه من   -٥٧

املســـتقبل، وحثُّوهم على مواصـــلة معاجلة نتائج مســـاعدات تقنية اآلن وما يتوخون تقدميه منها يف 
االســتعراضــات. وأكَّد عدَّة متكلمني على احلاجة إىل توفري دعم مســتدام يف ضــوء الطابع الطويل 
األجل جلهود اإلصــالح. ونوَّه متكلم بأمهية تنســيق املســاعدة مشــريا إىل أنَّ النُّهج املجزأة ميكن أن 

طنية، ودعا إىل اســــتخدام نتائج االســــتعراضــــات من أجل توفري تؤدي إىل احليد عن األولويات الو
إطار شــامل لربجمة املســاعدة التقنية على املســتوى الوطين. وأشــار أحد املتكلمني إىل إمكانية خلق 
ــــــأة حديثا قصــــــد  ــــــائل املتعددة القطاعات من خالل اآللية املنش أوجه من التآزر يف معاجلة املس

  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. استعراض تنفيذ اتفاقية األمم 
وتناول أحد املتكلمني مجلة أمور كان من بينها ضــــــرورة أن حتدد البلدان ما إذا كانت   -٥٨

ا للتعاون الدويل. وأعرب عن تأييد بلده قانونيًّ تقبل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد أســاســًا
البلدان من خالل تنظيم حلقات العمل وأســــاليب االتصــــال  لدور األمانة يف تشــــجيع احلوار بني

الفوري وغري ذلك من السبل، وحثَّ على بذل املزيد من اجلهود يف املجاالت اإلحصائية والبحثية. 
وُطلب من األمانة أن تعدَّ تقارير عن موضـــوعي تســـليم املطلوبني واملســـاعدة القانونية املتبادلة وأن 

بشــأن هذين املوضــوعني على املوقع الشــبكي للمكتب من أجل تيســري  تنشــئ قاعدة بيانات حمددة
الوصـــــول إليها بغية مواصـــــلة تعزيز أوجه التعاون من هذا القبيل. وشـــــدَّد متكلم آخر على أمهية 
االســـــتفادة من التوصـــــيات واملالحظات املحددة يف عملية االســـــتعراض القطري من أجل توجيه 

دول األطراف، يف هذا الصدد، على إتاحة التقارير القطرية النهائية جهود املساعدة التقنية وشجَّع ال
  والردود على االستبيانات للعموم. 

    
    مشروع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصادرة    

ــــــجَّع املؤمتر، يف قراره   -٥٩ ، الدول األطراف واملكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية على ٧/١ش
ــــــتبانة  مواصــــــلة تبادل اخلربات املتعلقة بإدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصــــــادرة واس
املمارســـات الفضـــلى، حســـب االقتضـــاء وباالعتماد على املوارد القائمة، والنظر يف وضـــع مبادئ 

هية غري ملزمة بشـــأن هذه املســـألة. وبناًء على ذلك، أعدَّت األمانة مشـــروع مبادئ توجيهية توجي
غري ملزمة بشــأن إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصــادرة، وعرضــته على فريق اســتعراض 
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رداد التنفيذ يف دورته التاســـعة، وعلى الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين باســـت
  املوجودات يف دورته الثانية عشرة.

ــــــأن يف دوريت فريق   -٦٠ وأوضــــــح ممثل األمانة أنَّ العديد من املتكلمني رحبوا، كما هو الش
من   ، باملبادئ التوجيهية، ورأى أنَّاســــتعراض التنفيذ والفريق العامل املعين باســــترداد املوجودات

 ١٩خة شـــفوية مؤرَّ مذكِّرة اقشـــات بشـــأهنا. ويفالضـــروري ختصـــيص املزيد من الوقت لعقد من
يه  ــــــروع املبادئ ٢٠١٨متوز/يول ها بشـــــــأن مش لدول األطراف إىل تقدمي آرائ نة ا ، دعت األما

  التوجيهية غري امللزمة. 
د بعض CAC/COSP/IRG/2018/CRP.14وأبلغ املمثل الفريق بأنَّ ورقة االجتماع (  -٦١ ) جتســــــِّ

حمددة  لة  نة. كما عرض أمث ها األما حددة اليت تلقت قات امل ها: التعلي عديالت اليت أجريت ومن للت
تعديل املبادئ التوجيهية من أجل ضمان أن جتسد صيغُتها طابعها غري امللزم وتبيان أهنا ال تركِّز   (أ)
من أجل توضــــيح أنَّ  ٢أ التوجيهي على اجلوانب املحلية إلدارة املوجودات؛ و(ب) تعديل املبد إالَّ

صادرة ال ينبغي أن يكون خيارًا سابق للم ستخدام املوجودات كأدلة يف  مطروحًا البيع ال يف حال ا
  التحقيقات اجلنائية.

وخالل املناقشـــــــة اليت تلت ذلك، أعرب عدَّة متكلمني عن تقديرهم للمكتب لعمله يف   -٦٢
ــاروا إىل أنَّ املبادئ التوجيهية توفر جمموعة  إطار تنقيح مشــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة، وأش

من املمارســــات املتاحة العتمادها يف معاجلة مســــألة إدارة املوجودات. وأعرب عدَّة متكلمني عن 
احلاجة إىل توضيح الطابع غري امللزم للمبادئ التوجيهية، وأشاروا من مث إىل ضرورة مواصلة تعديل 

كي تعرب عن ذلك، على أن يشمل ذلك ضمن ما يشمل ذكر الطابع غري املصطلحات املستخدمة ل
  امللزم ملشروع املبادئ التوجيهية يف املقدمة وحذف الصيغ اليت قد ُتفسر على أهنا تنشئ التزامات. 

وقدَّم عدَّة متكلمني معلومات عن التشـــريعات والتدابري املعتمدة يف بلداهنم من أجل إدارة   -٦٣
شابه بينها وبني املبادئ التوجيهية املوجودات املجمَّ دة واملحجوزة واملصادرة وأكدوا على أوجه الت

غري امللزمة وكذا أوجه التعارض املحتملة معها. وقدَّم عدَّة متكلمني تعليقات حمددة بشــــأن حمتوى 
ــــــبان وهي تعدُّ الصــــــيغة  بعض املبادئ التوجيهية وطلبوا أن تأخذ األمانة هذه التعليقات يف احلس

  حة للوثيقة. املنقَّ
تقتصــــر املبادئ التوجيهية غري امللزمة على تناول مســــألة إدارة  واقترح بعض املتكلمني أالَّ  -٦٤

ضًا ضايا الداخلية، بل تتعداها أي إىل اإلشارة إىل إدارة املوجودات املعادة وكيفية  املوجودات يف الق
إدراج مبدأ توجيهي إضـــايف بشـــأن بناء  التصـــرف فيها يف القضـــايا الدولية. واقترح أحد املتكلمني

القدرات وتعزيز التعاون الدويل يف هذا الشـــــأن. واقترح متكلم آخر التفاوض على صـــــك جديد 
بشــــأن اســــترداد املوجودات ميكن أن يتضــــمن أيضــــًا عناصــــر تعاجل إدارة املوجودات، بينما رأى 

 دورة االســـتعراض الثانية مل تنته بعد متكلمون آخرون أنَّ هذا االقتراح ســـابق ألوانه بالنظر إىل أنَّ
  وأن االتفاقية حتتوي على أحكام كافية ملعاجلة هذه املسألة.

وأشــار العديد من املتكلمني إىل أنَّ األمانة ينبغي أن تواصــل مجع االقتراحات والتوصــيات   -٦٥
مجعها يف إطار  من الدول بشأن كيفية إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة واملصادرة، مبا يشمل
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املبادئ  استعراضات الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ وحىت انتهاء هذه الدورة، حىت تصبح تلك
ر بشــكل أكرب عن تنوع املمارســات واألطر القانونية واملؤســســية لدى الدول أكثر موضــوعية وتعبِّ

أبلغت الفريق بأن مجيع التعليقات األطراف. وأعربت األمانة عن امتناهنا جلميع املسامهات املقدَّمة و
ــــــتعرض جبميع اللغات الرمسية  ــــــوف تؤخذ يف االعتبار وتدرج يف وثيقة حمدثة س واالقتراحات س

املتحدة على فريق اســــتعراض التنفيذ والفريق العامل املعين باســــترداد املوجودات لكي ينظرا   لألمم
  فيها يف دوراهتما املقبلة.

    
    مسائل أخرى  -سابعًا  

  ا لعقـــد الـــدورة الثـــامنـــة للمؤمتريف معرض اإلشـــــــــارة إىل التواريخ املتوقعـــة حـــاليًّ  -٦٦
)، أعرب بعض املتكلمني عن القلق بشــأن هذا التوقيت، ٢٠١٩كانون األول/ديســمرب  ٢٠-١٦(

مع اإلشــارة إىل أنَّ التواريخ قد تثري صــعوبات بالنســبة لبعض الوفود من حيث التخطيط وترتيبات 
مني علمًا، يف معرض ردِّه، باملالحظات اليت أبديت، وأشار إىل أنَّ هذه التواريخ السفر. وأحاط األ

حددت بالتشــــاور الوثيق مع احلكومة املضــــيفة ودائرة إدارة املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف 
واعيد فيينا وأمانات اهليئات األخرى اليت يوجد مقرها يف فيينا. وأشـــار أمني املؤمتر أيضـــًا إىل أنَّ م

ا، وهو األمر ي جيري التفاوض بشــأنه حاليًّذفاق البلد املضــيف، البعد توقيع ات املؤمتر لن تؤكَّد إالَّ
رة شــفوية ســتعمَّم من أجل إبالغ ، وأنَّ مذك٢٠١٩ِّالذي ينتظر حتققه يف النصــف األول من عام 

ــــــرة لفريق مجيع الدول األطراف تبعًا لذلك. وباإلضــــــافة إىل ذلك، أبِلغ الفريق بأنَّ  الدورة العاش
  . ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩إىل  ٢٧عقد يف الفترة من استعراض التنفيذ سوف ُت

    
    اعتماد التقرير  -ثامنًا  

، تقريره عن أعمال دورته ٢٠١٨تشــــرين الثاين/نوفمرب  ١٤اعتمد فريق اســــتعراض التنفيذ، يف   -٦٧
ية ( ثان فة ال تأن عة املســــــ تاســــــ  CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.13و CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.12ال

 CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.16و CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.15و CAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.14و
  .ا)، بصيغته املعدَّلة شفويCAC/COSP/IRG/2018/L.1/Add.17ًّو

وبعد اعتماد التقرير، أعرب ممثل اجلزائر عن تقدير وفد بلده للطريقة اليت أدارت هبا رئيسة   -٦٨
الذي اتسمت به  لمستوى العايلل املؤمتر االجتماَع، معربًا يف نفس الوقت عن تقديره لألمانة نظرًا

  األعمال التحضريية لالجتماع، مبا يف ذلك الوثائق.
 


