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151019    151019    V.19-09656 (A) 

*1909656*  

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة املستأنفة الثانية

  ٢٠١٩األول/ديسمرب   كانون ١٨و ١٧أبوظيب، 
  من جدول األعمال ٣البند 

  املتحدة  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم
       ملكافحة الفساد
الصادر عن مؤمتر الدول األطراف  ٧/٤التقدم املحرز يف تنفيذ القرار   

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن تعزيز أوجه التآزر  يف
بني املنظمات املتعددة األطراف املعنية اليت هي مسؤولة عن آليات 

     مكافحة الفساداالستعراض القائمة يف جمال 
  تقرير األمانة  

   
    اخللفية  -أوًال  

 ٦/١أهاب مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد باألمانة، يف قراره   -١
املعَتمد يف الدورة الســادســة للمؤمتر، أن تواصــل اســتكشــاف أوجه التآزر وتعزيزها، بالتنســيق والتعاون 

  تعددة األطراف األخرى ذات الصلة يف جمال مكافحة الفساد. مع أمانات اآلليات امل
تآزر بني املنظمات  ٧/٤واعتمد املؤمتر يف دورته الســـــــابعة القرار   -٢ املتعلق بتعزيز أوجه ال

اليت هي مسـؤولة عن آليات االسـتعراض القائمة يف جمال مكافحة الفسـاد. املعنية املتعددة األطراف 
ر إىل األمانة، يف مجلة أمور، أن تواصــــــل حوارها مع الدول األطراف ويف ذلك القرار، طلب املؤمت

وأمانات اآلليات املتعددة األطراف األخرى ذات الصـــلة، وأن تقدم تقريرا عن العمل املضـــطلع به 
يف هذا الصدد إىل فريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ويتضمن هذا التقرير 

  . ٧/٤األنشطة املضطلع هبا عمال بالقرار ملحة عامة عن 
ويستند هذا التقرير إىل ورقة االجتماع اليت ُقدِّمت خالل الدورة التاسعة لفريق استعراض   -٣

   ).CAC/COSP/IRG/2018/CRP.1التنفيذ (
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ملحة عامة عن مشاركة الدول األطراف يف اآلليات املتعددة األطراف   -ثانيًا
    األخرى ذات الصلة 

من الدول األطراف ســــوى يف آلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية  يف املائة ٥٦يف حني ال تشــــارك   -٤
شارك  يف يف املائة من الدول األطراف يف واحدة أو اثنتني أو حىت  ٤٤األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ت

ثالث من آليات اســـــتعراض األقران اإلضـــــافية يف جمال مكافحة الفســـــاد، وهي: الفريق العامل املعين 
مبكافحة الرشــــــوة يف املعامالت التجارية الدولية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي، 

ساد التابعة ملجلس أوروبا (جمموعة  سادالدول املوجمموعة الدول املناهضة للف )، وآلية متابعة ناهضة للف
  تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد التابعة ملنظمة الدول األمريكية. 

سبع وثالثون   -٥ شارك  ضافية، يف حني ت شارك ثالث وأربعون دولة طرفا يف آلية واحدة إ وت
  ). ١ بع (انظر الشكلدولة طرفا يف ثالث آليات، وتشارك دولة طرف واحدة يف مجيع اآلليات األر

    
  الشكل األول 

  عدد الدول املشاركة يف واحدة أو اثنتني أو ثالث أو أربع آليات متعددة األطراف

  

  

  

  

  

  
  
  
  
دولة) يف  ٢٩من بني الدول املشــــاركة يف أكثر من آلية واحدة، يشــــارك العدد األكرب (و  -٦

، يف الدول املناهضــة للفســادآلية اســتعراض التنفيذ والفريق العامل املعين مبكافحة الرشــوة وجمموعة 
 دولة طرفا يف آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية باإلضـــــــافة إىل آلية ٢١حني تشـــــــارك 

دولة طرفا أخرى يف جمموعة الدول املناهضة للفساد باإلضافة إىل  ١٦استعراض التنفيذ، وتشارك 
أدناه). بيد أنَّ هذه األرقام ال تبيِّن املشــاركة يف خطة عمل  ٢آلية اســتعراض التنفيذ (انظر الشــكل 

 امليدان االقتصادي اسطنبول ملكافحة الفساد اخلاصة بالبلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف
  أو آلية الرصد اخلاصة باتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته.

١ 

١٠٣ 

٤٣ 

٣٧ 

 آليات ٤       ليات      آ ٣          آليتان              آلية واحدة 
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  الشكل الثاين
  اآلليات املتعددة األطراف املحدَّدة اليت تشارك فيها الدول

  

  

  

 

  
  
  

  

ال تشــمل هذه اإلحصــاءات ســوى الفريق العامل املعين مبكافحة الرشــوة. وتشــارك تســع دول أخرى يف آلية   (أ)  
  إطار خطة عمل اسطنبول ملكافحة الفساد.استعراض أقران إضافية يف 

؛ : اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادUNCAC: جمموعة الدول املناهضة للفساد؛ GRECO: املختصرات    
OECD منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي؛ :OAS : اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد التابعة

  األمريكية.ملنظمة الدول 
    
      ٧/٤القرار  لتعزيز تنفيذملحة عامة عن العمل املضطلع به   -ثالثًا
    مواصلة احلوار بني األمانات  -ألف

صل األمانة حوارها مع الدول األطراف ٧/٤من القرار  ١طلب املؤمتر، يف الفقرة   -٧ ، أن توا
  مكافحة الفساد.وأمانات اآلليات املتعددة األطراف األخرى ذات الصلة يف جمال 

  
    التشاور وحضور االجتماعات  -١

ُيجرى حوار منتظم بني األمانات، ويأخذ هذا احلوار أشـــكاال منها على وجه اخلصـــوص   -٨
واملشـــاورات غري الرمسية املتكررة اليت ُتجرى هبدف بعضـــها بعضـــًا حضـــور األمانات اجتماعات 

املشــــــتركة، وكذلك جتنُّب االزدواجية يف عمل مناقشــــــة اجلداول الزمنية واملســــــائل والتحديات 
 ٢٠١٨واصــــــل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) يف عامي قد اآلليات. و

ممارســـته املتمثلة يف حضـــور االجتماعات اليت تعقدها اآلليات األخرى. وبناء على ذلك،  ٢٠١٩و
ــوة يف حزيران/يونيه وتشــرين حضــر ممثل عن األمانة اجتماعات الفريق العامل  املعين مبكافحة الرش

. وباملثل، ٢٠١٩، ويف آذار/مارس وحزيران/يونيه وتشــــــرين األول/أكتوبر ٢٠١٨أكتوبر األول/
، ٢٠١٨يف حزيران/يونيه  الدول املناهضة للفسادحضر ممثلون عن األمانة اجللسة العامة ملجموعة 

مجموعة إىل جانب املؤمتر الرفيع املســــتوى جلســــتني عامتني لل ٢٠١٩وحضــــروا كذلك يف عام 
، حضر ممثلون عن كل من منظمة ٢٠١٨لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين إلنشائها. ويف عام 

 فقط
  مجيع 
 اآلليات

 لياتآ ٤       ليات      آ ٣                             آليتان                        آلية واحدة  

UNCAC ،
OECD 

UNCAC ،
GRECO 

UNCAC ،
OAS 

UNCAC، 
OECD ،
OAS  

UNCAC ،
OECD،(أ) 

GRECO 
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الدورة التاســــعة لفريق  الدول املناهضــــة للفســــادالتعاون والتنمية يف املجال االقتصــــادي وجمموعة 
يف الدورة العاشـــرة  الدول املناهضـــة للفســـاد، ُمثِّلت جمموعة ٢٠١٩اســـتعراض التنفيذ. ويف عام 

والدورة العاشـــرة املســـتأنفة األوىل لفريق اســـتعراض التنفيذ، وكذلك يف االجتماع العاشـــر للفريق 
  العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد. 

تدريبية اليت وباإلضــــافة إىل ذلك، بدأت األمانات الشــــريكة يف املشــــاركة يف األنشــــطة ال  -٩
تقدمها األمانات األخرى، مثل تلك اخلاصـــة باخلرباء املســـتعِرضـــني واملقيِّمني. ورهنا بتوافر الوقت 

  واملوارد، ميكن توسيع نطاق التدريب املتبادل للموظفني وكذلك تبادل املواد التدريبية. 
املكتب االتصاالت  ويف إطار التحضري للمرحلة الثانية من آلية استعراض التنفيذ، استخدم  -١٠

وعالقات العمل الوثيقة القائمة مع اهليئات األخرى من أجل مجع املعلومات عن جتربتها يف جمال 
عة. وال تزال  تاب لة امل لة التقييم األوَّيل إىل مرح قال من مرح لدول األطراف يف االنت عدة ا مســـــــا

لة. ويف املشــــاورات جارية بالنظر إىل أنَّ آليات االســــتعراض مل تقدِّم   هذه مجيعها معلومات مفصــــَّ
سيكون  يف هذا التقييم آراء اخلرباء احلكوميني الذين يشاركون  ُتدَرجأن  من املهم أيضًااملستقبل، 

  يف عملية االستعراض املضطلع هبا يف العديد من اهليئات.
ــــــبتمرب فوعزَّزت األمــانــة حوارهــا مع منظمــة الــدول األمريكيــة.   -١١ ، ٢٠١٨في أيلول/س

ـــاركت ا ألمانة يف جلســـة عامة الجتماع جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة الدول األمريكية بشـــأن آلية ش
متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفســاد، وقدَّمت إحاطة للجنة بشــأن آلية اســتعراض 

  لول/التنفيــذ وجهود األمــانــة الراميــة إىل تعزيز أوجــه التــآزر بني اآلليــات ذات الصــــــلــة. ويف أي
ـــــبتمرب  ـــــاركت األ٢٠١٩س مانة، جنبا إىل جنب مع ، وأثناء االجتماع الثالث والثالثني للجنة، ش

ــــــأن اآلليات الدولية ملكافحة  ــــــاد، يف حلقة نقاش بش ممثلني عن آليات خمتلفة معنية مبكافحة الفس
ست ساد واملمارسات الفضلى املتَّبعة يف الدول األعضاء يف اآلليات املعنية، بغية ا كشاف الفرص الف

  املقبلة لعقد االجتماعات وتعزيز التعاون املتبادل يف إطار آلية منظمة الدول األمريكية. 
يار/مايو   -١٢ عامل املعين مبكافحة ٢٠١٩ويف أ ، شـــــــارك املكتب يف حدث جانيب للفريق ال

ت الفســـاد التابع ملجموعة العشـــرين حتت عنوان "االجتماع األول للصـــكوك واآلليات الدولية ذا
وجهات النظر بشــــأن أوجه التآزر مع ممثلني عن املكتب الصــــلة مبنع ومكافحة الفســــاد"، وتبادل 

، وآلية منظمة الدول الدول املناهضة للفسادأمانات الفريق العامل املعين مبكافحة الرشوة، وجمموعة 
التعاون االقتصــادي  األمريكية، وفريق اخلرباء العامل املعين مبكافحة الفســاد والشــفافية التابع ملنتدى

  آلسيا واملحيط اهلادئ، واملجلس االستشاري املعين مبكافحة الفساد التابع لالحتاد األفريقي.
إىل املناقشــة بشــأن أوجه التآزر. فقد املنضــمني الشــركاء يتزايد عدد وباإلضــافة إىل ذلك،   -١٣

صل ساد التابع لالحتاد األ ات شاري املعين بالف ستفادة باألمانة املجلس االست شأن الدروس امل فريقي ب
من آلية اســتعراض التنفيذ اليت ميكن تطبيقها على آلية الرصــد اخلاصــة باتفاقية االحتاد األفريقي ملنع 
الفساد ومكافحته. ويف سياق املناقشات بشأن إنشاء اآللية اجلديدة املعنية باستعراض تنفيذ اتفاقية 

 أيضـــًاعرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، قدَّمت األمانة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة 
معلومات أساسية ودروسا مستفادة فيما يتعلق باجلوانب اإلجرائية واملتعلقة بامليزانية املتصلة بإنشاء 

  آلية استعراض التنفيذ وتشغيلها.
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    أوجه التآزر يف املسائل املوضوعية  -٢
جهودها بشـــأن املســـائل املوضـــوعية هبدف جتنُّب ازدواجية اجلهود  أيضـــًاتوحِّد األمانات   -١٤

، شـــــــاركت إيطاليا ومنظمة ٢٠١٩في حزيران/يونيه فومن أجل اجلمع بني اخلربات واملعارف. 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي واملكتب يف عقد حلقة دراســية بشــأن قياس الفســاد وفعالية 

مكافحته على هامش اجتماع الفريق العامل املعين مبكافحة الرشوة. وكان اهلدف من احللقة  تدابري
سية هو تبادل اخلربات والتحديات فيما يتعلق بقياس الفساد هبدف تعميق املعرفة مبدى تغلغل  الدرا

واملعاقبة  الفساد وأوجهه املتنوعة يف النظم االقتصادية، بغية تعزيز الكشف عن الفساد والوقاية منه
بل املمكنة لتحســـني التعاون والتنســـيق فيما عليه. كما يناقش املكتب وصـــندوق النقد الدويل الســـُّ 

يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية. واألمانة على اتصال منتظم مع منظمات أخرى، مبا يف ذلك كيانات 
املبادرة  دمات. وُتعدُّاألمم املتحدة األخرى، هبدف ضــــــمان التآزر وجتنُّب التداخل يف تقدمي اخل

أن  املشـتركة بني البنك الدويل واملكتب اخلاصـة باسـترداد املوجودات املسـروقة مثاال ملموسـا على
  التآزر بني املنظمات يف أحد املجاالت املوضوعية قد أدى إىل تنفيذ برنامج مشترك. 

وعية، قدَّم املكتب املشورة ويف إطار اجلهود الرامية إىل جتنُّب االزدواجية يف املسائل املوض  -١٥
وكذلك مدخالت يف املشاورة العامة املكتوبة املتعلقة باستعراض توصية منظمة التعاون والتنمية يف 

بشــأن مواصــلة مكافحة رشــوة املوظفني العموميني األجانب يف  ٢٠٠٩امليدان االقتصــادي لســنة 
للفريق العامل املعين مبكافحة الرشــــوة  باملجاالت اليت ميكن يتصــــلاملعامالت التجارية الدولية فيما 
سترداد املوجودات، ومعاجلة جماالت أن يقدِّم فيها قيمة مضافة مثل  سانية، وا الفساد واملسائل اجلن

الدول املناهضـــة رشـــوة املوظفني األجانب. ويف املقابل، دعمت جمموعة ب فيما يتعلقجانب الطلب 
تنظيم جلســة بوســائل منها زاهة القضــاء، العاملية لن عمل املكتب الرامي إىل إنشــاء الشــبكة للفســاد

زع األســـــتار عن عمل فرعية خالل حدث إطالق املبادرة بشـــــأن موضـــــوع الشـــــفافية وكيفية ن
دعم أنشـــطة الشـــبكة، مبا يف ذلك عن طريق  الدول املناهضـــة للفســـاداملحاكم. وتواصـــل جمموعة 

ات القضائية من املزمع تنظيمها خالل االجتماع جلسة فرعية بشأن الشفافية واملساءلة يف أعلى اهليئ
  .٢٠١٩الرفيع املستوى للشبكة املقرَّر عقده يف الدوحة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

تاحة   -١٦ فادة على أفضـــــــل وجه من املوارد امل ــــــت ومن أجل جتنُّب ازدواجية اجلهود واالس
نسيق عملية وضع أدوات مكافحة لألمانات، ُتستكشف حاليا املزيد من املجاالت اليت ميكن فيها ت

أن تؤدي اجلهات املاحنة دورا هاما يف تشــجيع  أيضــًاالفســاد واملنتجات املعرفية وتعميمها. وميكن 
  املنظمات على أن تعمل معا على وضع منتجات معرفية مشتركة. 

    
    تنسيق اجلوانب التنظيمية  -٣

التنظيمية، تواصــل أمانات اآلليات ذات الصــلة اتِّخاذ فيما يتعلق بتحســني تنســيق اجلوانب   -١٧
  عدد من اإلجراءات هبدف ضمان التآزر والتنسيق، مبا يف ذلك ما يلي:

تبادل اجلداول الزمنية واملعلومات عن تقارير الرصــد والتوجيه، وضــمان التنســيق   (أ)  
ما ية حيث يدان يارات امل عات وإجراء الز ما قاد االجت لة تواريخ انع جدو مبا يف ذلك عن  يف  أمكن، 

  طريق استكشاف إمكانية االضطالع بزيارات قطرية مشتركة؛
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  اإلشارة إىل النتائج اليت توصَّلت إليها هيئات الرصد األخرى، عند االقتضاء؛  (ب)  
ضـــمان أنَّ التوصـــيات الصـــادرة عن مجيع هيئات الرصـــد تعزز بعضـــها البعض،   (ج)  

  اإلمكان. قدر
وتنشر األمانات الشريكة املعلومات املتعلقة باجلداول الزمنية وتتبادهلا يف أقرب وقت ممكن   -١٨

هبدف منع التداخل. وأثناء انعقاد الدورة التاسعة لفريق استعراض التنفيذ، أثىن أحد املتكلمني على 
بغية تيســري ســفر املمارســة املتمثلة يف جدولة املحافل املعنية ملواعيد االجتماعات على حنو متعاقب 

  املشاركني وضمان متثيل الوفود يف االجتماعات. 
وتراعي األمانة، عند وضع اجلدول الزمين لفرادى االستعراضات، اجلداول الزمنية اخلاصة   -١٩

باآلليات األخرى، وال ســـيما تواريخ الزيارات الُقطرية املزمع االضـــطالع هبا. ورهنا بتوافر اخلرباء 
هم، تتيح األمانة أكرب قدر ممكن من املرونة للبلدان اخلاضــعة الســتعراضــات املســتعرضــني وموافقت

يات  بل عدَّة آل ها يف نفس الوقت، أو لمتزامنة من ِق جدولت تيســــــري لتجنُّب تداخل الزيارات أو 
  االضطالع بزيارات مشتركة من ِقبل عدَّة آليات عندما تطلب ذلك الدولة الطرف املستعَرضة. 

لدولة الطرف وحىت اآلن، ي  -٢٠ رت األمانة زيارتني ُقطريتني مشــــــتركتني بناء على طلب ا ســــــَّ
املستعَرضة، ُأجريت إحدامها مع خطة عمل اسطنبول ملكافحة الفساد واألخرى مع الفريق العامل املعين 

رت  الزيارة املشــــتركة األخرية أكثر بفضــــل التداخل اجلزئي بني اخلرباء هذه مبكافحة الرشــــوة. وتيســــَّ
ستع ِرضني، والتركيز املوضوعي املتداخل مع جولة التقييمات الثالثة مكرَّرا ملنظمة التعاون والتنمية يف امل

امليدان االقتصادي وتوافر اخلرباء املستعِرضني على حنو متزامن. وبسبب كل من االختالفات املوضوعية 
قييمات اليت جيريها الفريق واإلجرائية بني االســــتعراضــــات اليت تضــــطلع هبا آلية اســــتعراض التنفيذ والت

ــتية وموضــوعية، وحىت هذا التاريخ، مل ختَتر أيُّ  ــوة، نشــأت حتديات لوجس العامل املعين مبكافحة الرش
دولة خاضــعة الســتعراض متزامن من جانب عدَّة آليات اســتقبال زيارات مشــتركة. وال تزال األمانات 

  متعاقبة.  أو منفتحة أمام إمكانية االضطالع بزيارات ُقطرية مشتركة
ر تكليف نفس اخلرباء بالعمل يف آليات االســتعراض املشــار إليها عمل كلٍّ   -٢١ وميكن أن ييســِّ

من اخلرباء وآليات االســـــتعراض. وإذا مل يكن ذلك ممكنا، فإنَّ التنســـــيق فيما بني اخلرباء الوطنيني 
ات املقدَّمة من زمالئهم يف العاملني لدى خمتلف آليات االستعراض سيتيح هلم االستفادة من املعلوم

  سياق استعراضات أخرى وسيساعد على تبادل املعارف.
سرية   -٢٢ صاصات ومتطلبات ال ضوء على الواليات واالخت ستعراض التنفيذ ال سلَّط فريق ا وقد 

املختلفة لدى اآلليات املتنوعة بوصــــــفها قيودا حتدُّ من إمكانية حتقيق التآزر. وباإلضــــــافة إىل توخي 
عاون ينبغي أال يؤدي إىل احلذر م كاليف، أكَّد الفريق أيضـــــــًا أنَّ تعزيز الت بة على الت ن اآلثار املترت

  إحداث طبقات إضافية من البريوقراطية أو زيادة مفرطة يف األعباء املفروضة على الدول املستعَرضة.
    

    احلد من العبء الواقع على الدول األطراف  -٤
نة إىل مجع املعلومات  ادعا فيه اليت ،٧/٤منطوق القرار من  ٣عمال بالفقرة   -٢٣ املؤمتر األما

من األمــانــات األخرى وتبــادهلــا مع تلــك األمــانــات، دعــا املكتــب األمــانــات األخرى إىل تبــادل 
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النصوص التشريعية وسائر املعلومات الفرعية ذات الصلة املتحصَّل عليها من عمليات االستعراض 
هبا، هبدف حتميلها على املكتبة القانونية للمكتب. وميكن أن ُتســـــتخدم املكتبة أو التقييم اليت تقوم 

باعتبارها منصة مشتركة ونقطة مرجعية للدول األطراف تتيح هلا الوصول إىل الوثائق، بعد التحقُّق 
 من صحة املعلومات املقدَّمة من الدول املستعَرضة. وباإلضافة إىل ذلك، تتبادل األمانات املعلومات

  غري احلساسة، مثل التشريعات، على أساس كل حالة على حدة. 
وزيادة يف تيســري إمكانية الوصــول إىل مجيع املعلومات املقدَّمة من البلدان، أضــافت األمانة   -٢٤

إىل صفحات املوجزات القطرية على املوقع الشبكي اخلاص بآلية استعراض التنفيذ وصالت تشعبية 
الدول تربط بالصــــــفحات الشــــــبكية للموجزات الُقطرية املقابلة على املواقع الشــــــبكية ملجموعة 

ــــــادا وآلية منظمة الدول األمريكية وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ومنظمة  ملناهضــــــة للفس
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي، لكلٍّ من الفريق العامل املعين مبكافحة الرشــوة وخطة عمل 

صل سواء، هبدف توفري نقطة وصول مركزية جلهات الو ساد على ال سطنبول ملكافحة الف الوطنية  ا
واخلرباء الوطنيني عند اضــــطالعهم ببحث ومجع املعلومات اليت قدَّمها البلد يف ســــياق اســــتعراض 

تقييم آخر. وقد ســلَّط أعضــاء فريق اســتعراض التنفيذ الضــوء على كون تبادل املعلومات الذي  أو
الوطنيني  أصــــــبح ممكنا يف إطار اآلليات األخرى قد خفَّف من عبء العمل على كلٍّ من النظراء

املشــاركني يف عمليات االســتعراض واخلرباء املســتعِرضــني. وتشــمل املمارســات الوطنية اجليدة اليت 
أبرزها الفريق العامل يف هذا الصـــدد وضـــع خطة عمل هتدف إىل حتســـني متابعة تنفيذ التوصـــيات 

األقران، الصادرة عن خمتلف آليات االستعراض، وتعيني جهة وصل وطنية جلميع آليات استعراض 
  وتطوير أساليب لإلشارة إىل الردود اليت سبق تقدميها إىل آليات أخرى بغية توفري الوقت.

    
    جتنب ازدواجية اجلهود  -باء

تعمل األمانات معا عن كثب من أجل جتنُّب ازدواجية اجلهود، وهي مســــألة ُأشــــري إليها   -٢٥
 ١والفقرة  ٧/٤الثالثة من ديباجة القرار  . ومع ذلك، وكما تبيِّن الفقرة٧/٤عدَّة مرات يف القرار 

كل منها. واإلطار املرجعي لوالية المانات يف إطار من منطوقه، جيب أن تظل اجلهود اليت تبذهلا األ
قدر من التداخل املوضوعي يف املجاالت قيد االستعراض من جانب خمتلف  ونظرًا لوجودومن مثَّ، 

ات يف جتنُّب ازدواجية اجلهود حمدودة. والدول األعضـــــاء يف ماناآلليات، فإنَّ إمكانية أن تنجح األ
ستخدم  سوف ُت ستعرض واالستبيانات اليت  سوف ُت ضيع اليت  اآلليات هي اليت حتدد اآلليات واملوا

بقرارات الدول األعضـــاء، وهو ما حيدُّ من إمكانية جناح ملزمة مانات بدورها يف هذا الشـــأن. واأل
  يما بينها. األمانات يف حتقيق التآزر ف

وبغية جتنُّب التداخل يف املجاالت املوضــوعية قيد االســتعراض واالســتبيانات املســتخدمة،   -٢٦
ــــــتبيان جديد، يف بداية دورة أو مرحلة أو دورة تقييمات جديدة، أن ُيوىل  ميكن عند إعداد اس

ها التشــاور مع االهتمام إىل املواضــيع واالســتبيانات اليت تســتخدمها اآلليات األخرى، بأســاليب من
األمانات األخرى أو عن طريق اإلســـهامات املقدَّمة من الدول األطراف األعضـــاء يف عدَّة آليات. 
ويتمثَّل خيار آخر يف إدماج نتائج التقييم الذي أجرته آلية أخرى وتقدمي تلك النتيجة، رهنا مبوافقة 

كن للمســــتعِرضــــني والدول األطراف، باعتبارها جزءا من االســــتعراض. وباإلضــــافة إىل ذلك، مي



CAC/COSP/IRG/2019/11
 

8/8 V.19-09656 
 

ضة ستعَر صيات املقدَّمة من آلية امل صر االستعراض على التو ضاء، أن يتَّفقوا على أن يقت ، عند االقت
أخرى يف بعض املجاالت. بيد أنَّ األسئلة واالستبيانات ختتلف اختالفا كبريا بني اآلليات، وتنطوي 

مبواضـــيع معيَّنة. وعالوة على ذلك،  االســـتعراضـــات على مســـتويات خمتلفة من العمق فيما يتعلق
ــــــتعراض  عد اس قادمت حبلول مو قد ت يات  حدى اآلل طار إ مة يف إ قدَّ ميكن أن تكون الردود امل
ـــــتضـــــطلع به آلية أخرى، بالنظر إىل أنَّ التشـــــريعات قد تكون ُعدِّلت يف الفترة الفاصـــــلة بني  س

 مرحلة تصـــميم املرحلة الثانية االســـتعراضـــني. وميكن أن تنظر الدول األطراف يف هذه اجلوانب يف
من آلية اســـــتعراض التنفيذ. ويف الوقت احلايل، وبغية تيســـــري وصـــــول الدول األطراف إىل مجيع 
  املعلومات اليت سبق تقدميها يف إطار آليات أخرى، أضافت األمانة الوصالت التشعبية املبيَّنة أعاله.

  
  التوقعات  -رابعًا  

، ستواصل األمانة تعزيز التعاون مع األمانات الشريكة. وكما يتبيَّن من ٧/٤عمال بالقرار   -٢٧
ــــــتخدام الفوائد املســــــتمدَّة من أوجه التآزر القائمة بني آليات  احلاالت املذكورة أعاله، فإنَّ اس
االســتعراض يقع إىل حد كبري يف نطاق اختصــاص الدول األطراف اليت تشــارك يف عدد من آليات 

بالدول األطراف اليت هي أعضـــاء يف خمتلف  ٧/٤االســـتعراض. ويف الواقع، أهاب املؤمتر يف القرار 
شجِّع، يف إطار منظماهتا  آليات االستعراض املتعدِّدة األطراف العاملة يف جمال مكافحة الفساد أن ت

 أيضًادر اإلشارة ومع اهليئات اإلدارية لتلك املنظمات، التعاون والتنسيق بصورة كفؤة وفعالة. وجت
مترتبة على التكاليف، وال ميكن أن ُتوضــــــع موضــــــع التنفيذ  ًاإىل أنَّ لبعض التدابري املقترحة آثار

  رهنا بتوافر املوارد. إال
 


