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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثامنة

      ٢٠١٧ هحزيران/يوني ٢٣- ١٩فيينا، 
فيينا  املعقودة يف الثامنةتقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته     

      ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣إىل  ١٩الفترة من  يف
  احملتويات

الصفحة  
 ٢.................................. ................................ ................................  مقدِّمة -أوالً 
 ٢............................................................ ................................  تنظيم الدورة -ثانياً 
 ٢................................................... ................................ افتتاح الدورة - ألف 
 ٣.............................................................  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - باء 
 ٣........................................................................................  احلضور - جيم 
 ٥........................................................ استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -ثالثاً 
  ٥................................................... ................................ سحب القرعة - ألف 
  ٥..........................   وفقاً خلطة العمل املتعددة السنوات٢٠١٩و٢٠١٨تنظيم األعمال لعامي  - باء 
  ٦................................. ................................  نتائج استعراضات الدورة األوىل - جيم 
  ١١.................................. ................................  ثانيةنتائج استعراضات الدورة ال  - دال 
  ١٤................................................  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -رابعاً 
  ١٧.......................................................... ................................  التقنيةاملساعدة  -خامساً 
  ٢٠............................................ ................................ املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية -سادساً 
  ٢٢........................................................... ................................  مسائل أخرى -سابعاً 
  ٢٣.................................... ................................  جدول األعمال املؤقَّت للدورة التاسعة -ثامناً 
  ٢٣........................................................... ................................  اعتماد التقرير -تاسعاً 

     
     ناملرفقا

  ٢٤................................................  جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ التاسعة  -األول 
السنة الثانية   املستعرِضة والدول املستعَرضة يف آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: الدول  -الثاين 

  ٢٥............................................... ................................ ثانيةدورة االستعراض المن 
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  مقدِّمة  -أوالً  
، ٣/١أنشــأ مــؤمتُر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف قــراره      -١

"آليــة االســتعراض"، فريــَق اســتعراض التنفيــذ، وهــو فريــق حكــومي دويل مفتــوح العضــوية املعنــون 
يتألَّف من دول أطراف يف االتفاقية ويعمل حتت سـلطة املـؤمتر ويرفـع إليـه تقـاريره. وتتمثَّـل مهمـة        
الفريق يف تكوين صورة إمجالية عـن عمليـة االسـتعراض مـن أجـل اسـتبانة التحـدِّيات واملمارسـات         

  فعَّاالً.  دة، والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية ضماناً لتنفيذ االتفاقية تنفيذاًاجليِّ
    

  تنظيم الدورة  - ثانياً  
  افتتاح الدورة  -ألف  

فيينـا، يف   يف الثامنـة دورته تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عقَد فريق استعراض   -٢
  .٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣إىل  ١٩الفترة من 

ــرأس اجللســات األوىل   -٣ ــة والرابعــة واخلامســة  وت لفريــق اســتعراض التنفيــذ ألكســندر  والثاني
أنـدريس  إىل العاشرة  ترأس اجللسة الثالثة واجللسات من السادسةو .كونوفالوف (االحتاد الروسي)

    (شيلي). فاْرغاسالمولياتِّه 
 ١٥٦إجنـاز   بعـد إىل أنـه صـار مبقـدور الفريـق،      يـة افتتاح كلمةمانة املؤمتر يف أل ممثل وأشار  -٤

خالصة وافية، االستناد إىل معلومات شاملة وواسعة النطاق عن تنفيذ الفصلني الثالث والرابـع مـن   
أعمال الفريق خالل دورته الثامنة ستركز، متاشياً مع خطة العمل املتعـددة السـنوات   أنَّ و ،االتفاقية

ــه   ــيت اعتمــدها يف دورت ــاذ      ال ــة (التجــرمي وإنف ــى الفصــل الثالــث مــن االتفاقي الســابعة املســتأنفة، عل
ظمت يف هذا الصدد تيسرياً ملداوالت الفريـق. وفيمـا يتعلـق    عدة حلقات نقاش قد ُنأنَّ و ،القانون)

املسـائل الرئيسـية املعروضـة علـى الفريـق لينظـر       أنَّ األمانة إىل  ممثل بدورة االستعراض األوىل، أشار
دورته الثامنة تتضمن معلومات عن النتائج املوضوعية الستعراضـات الـدورة األوىل املتعلقـة     فيها يف

بالفصــل الثالــث مــن االتفاقيــة، ومعلومــات متبادلــة بشــأن املمارســات اجليــدة واخلــربات املكتســبة    
طريـة، ومعلومـات عــن   االستعراضـات القُ  اسـتكمال تقـارير  والتـدابري ذات الصـلة الـيت اختـذت بعـد      

األمانـة، فيمـا يتعلـق بـدورة      ممثـل  ساعدة التقنية املتصلة بتنفيذ الفصل الثالث من االتفاقيـة. وأكـد  امل
العديـد مـن الـدول األطـراف املستعَرضـة يف السـنة األوىل مـن الـدورة         أنَّ االستعراض الثانيـة، علـى   

ق إىل النتـائج  طريـة أو اجتماعـات مشـتركة، ووجـه انتبـاه الفريـ      ظمت بالفعـل زيـارات قُ  الثانية قد َن
  . األولية لسحب القرعة للسنة الثانية من الدورة الثانية

تكلمـــت ممثلـــة االحتـــاد األورويب نيابـــة عـــن االحتـــاد األورويب ودولـــه األعضـــاء وألبانيـــا  و  -٥
ومجهوريـة   وأوكرانيا والبوسنة واهلرسـك واجلبـل األسـود ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابقاً       

الفسـاد مـن هتديـد شـديد      ميثلـه بيا والنـرويج. وشـددت املتكلمـة علـى مـا      مولدوفا وجورجيـا وصـر  
مـن أهـداف    ١٦للدميقراطية واحلكم الرشيد واملنافسة العادلة وسيادة القانون، وهو ما أقره اهلدف 

بشـأن إدمـاج منـع     ٢٠١٥وتكرر ذكره يف إعالن الدوحة لعام  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
نائيــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات  اجلرميــة والعدالــة اجل
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. االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهـور 
منظمـة   ومببـادرة  ٢٠١٦رحبت بنتائج قمة مكافحة الفساد اليت عقـدت يف لنـدن يف عـام     كما أهنا

التوعيـة العامليـة برشـو املـوظفني األجانـب. وأشـادت       بشـأن   ية يف امليـدان االقتصـادي  التعاون والتنم
املتكلمة باألعمال اجلاريـة لـدورة االسـتعراض الثانيـة، وشـددت علـى اسـتمرار احلاجـة إىل شـفافية          

بـاخلطوات الـيت اختـذها     عملية االستعراض ومشوليتها وفعاليتـها مـن حيـث التكلفـة. ورحبـت أيضـاً      
اجتـاه تعزيـز أوجـه    واجلرميـة) يف   خدِّرات(مكتب املواجلرمية  خدِّراتمم املتحدة املعين باملمكتب األ

التآزر مع أمانات آليـات اسـتعراض أخـرى ملكافحـة الفسـاد، وكـررت دعـوة االحتـاد األورويب إىل         
االســتخدام األمثــل جلميــع املعلومــات واخلــربات املتاحــة. ودعــت يف هــذا الصــدد إىل زيــادة فعاليــة   

ن التــدابري الــيت معلومــات عــكــذلك مشــاركة اجملتمــع املــدين يف دورة االســتعراض الثانيــة. وقــدمت 
الواجبــة اختــذها االحتــاد األورويب لتحســني معاجلــة مســائل حتديــد امللكيــة االنتفاعيــة وبــذل العنايــة    

. ويف اخلتام، أبرزت املتكلمة املسامهات اليت قدمها االحتاد األورويب ودوله األعضـاء  ومحاية املبلغني
  .لتقنية وبناء القدراتواجلرمية املتعلقة باملساعدة ا خدِّراتيف أعمال مكتب امل

    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  

  املعدَّلة:  حزيران/يونيه، جدولَ األعمال التايل، بصيغته ١٩أقرَّ فريُق استعراض التنفيذ، يف   -٦
  املسائل التنظيمية: -١  
  افتتاح الدورة؛ (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب)    
  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.استعراض  -٢  
  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. -٣  
  املساعدة التقنية.  -٤  
  املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية.  -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  .التاسعة جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ  -٧  
  .الثامنةاعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته   -٨  

    
  احلضور  -جيم  

ــ  -٧ ــذ  اجتمــاع يف  تُمثِّل ــق اســتعراض التنفي ــة:   فري ــة األطــراف يف االتفاقي ــدول التالي االحتــاد ال
الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، األرجنـتني، األردن، أرمينيــا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، إكــوادور،        
ألبانيا، السلفادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، أوروغـواي، أوغنـدا، إيـران    

البحــرين، الربازيــل، الربتغــال،   اإلســالمية)، أيرلنــدا، إيطاليــا، بــاراغواي، باكســتان،     -(مجهوريــة
بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغالديش، بنمـا، بـنن، بوتـان، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بولنـدا، بوليفيـا          
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ليشـيت،  -املتعددة القوميات)، بريو، تايلنـد، تركيـا، تشـيكيا، توغـو، توفـالو، تـونس، تيمـور       -(دولة
نيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية اجلزائر، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية الدومي

ترتانيــا املتحــدة، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية، مجهوريــة مولــدوفا، جنــوب  
أفريقيا، جنوب السودان، جيبويت، الدامنرك، دولة فلسطني، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سـان تـومي   

ينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سويسـرا،  وبرينسييب، سري النكا، سلوفاكيا، سلوف
سرياليون، شيلي، الصني، ُعمان، غابون، غانا، غواتيماال، غينيا، فانواتو، فرنسـا، الفلـبني، فرتويـال    

ــة ــا،       -(مجهوري ــتان، الكــامريون، كرواتي ــر، قريغيزس ــربص، قط ــام، ق ــت ن ــدا، فيي ــة)، فنلن البوليفاري
يفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كرييبـاس، كينيـا، التفيـا،    كمبوديا، كندا، كوبا، كوت د

لبنان، لكسـمربغ، ليربيـا، ليبيـا، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، مـايل، ماليزيـا، مدغشـقر،           
مصر، املغرب، املكسـيك، مـالوي، اململكـة العربيـة السـعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى          

، موريتانيــا، موريشــيوس، موزامبيــق، ميامنــار، ناميبيــا، النــرويج، النمســا، نيبــال،  وأيرلنــدا الشــمالية
  النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن، اليونان.

 االحتـــاد األورويب، وهـــو منظمـــة تكامـــل اقتصـــادي إقليميـــة طـــرف يف االجتمـــاع وُمثِّـــل   -٨
  قية.االتفا يف
املعنون "مشاركة الكيانات املوقِّعة وغري املوقِّعة واهليئات  ٤/٥من القرار  ١ووفقاً للقاعدة   -٩

واملنظمات احلكومية الدولية يف أعمال فريق استعراض التنفيذ"، قرَّر املؤمتر أنـه حيـقُّ للـدول املوقِّعـة     
  .استعراض التنفيذ أن تشارك يف فريق

  التالية املوقِّعة على االتفاقية: اليابان.وُمثِّلت الدولة   -١٠
، قرَّر املؤمتر أنه جيوز دعوة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة،    ٤/٥من القرار  ٢ووفقاً للقاعدة   -١١

األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، واملعاهــد التابعــة لشــبكة    ، وهيئــاتووحــدات األمانــة العامــة
ــة، والوكــاالت املتخصِّصــة وســائر مؤسســات   برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة وا   ــة اجلنائي لعدال

  .استعراض التنفيذ منظومة األمم املتحدة، إىل املشاركة يف دورات فريق
، وُمثِّلت مبـراقبني املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة: األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد           -١٢

منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، منظمــة دول شــرق البحــر  جامعــة الــدول العربيــة،
ترتيب فاسنار بشأن ضوابط تصدير األسلحة التقليديـة  الكارييب، املبادرة اإلقليمية ملكافحة الفساد، 
  .، املنظمة العاملية للجماركوالسلع والتكنولوجيات املزدوجة االستخدام

  .ة اإلمنائي مبراقبثِّل برنامج األمم املتحدوُم  -١٣
وُمثِّلت يف االجتماع منظمة فرسان مالطة العسكرية، وهي كيان لديه مكتب مراقب دائم   -١٤

  يف مقر األمم املتحدة.
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      استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثاً  
    سحب القُرعة  -ألف  

ــة ٦/١طلــب املــؤمتر يف قــراره    -١٥ ــق، يف مجل أمــور، أن يعقــد اجتماعــات فيمــا بــني    إىل الفري
مــن اإلطــار  ١٩الــدورات ُتفــَتح أمــام مجيــع الــدول األطــراف بغــرض ســحب القرعــة وفقــاً للفقــرة  

دولــة طــرف يف أن تطلــب إعــادة أيِّ ، دون املســاس حبــق االتفاقيــة املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ
  .ات أو يف دورته العادية الالحقةسحب القرعة يف االجتماع الالحق للفريق يف فترة ما بني الدور

ــاً  -١٦ ــؤمتر   ووفقـ ــرار املـ ــة      ٦/١لقـ ــوم اجلمعـ ــق يـ ــدورات للفريـ ــني الـ ــاع بـ ــد اجتمـ  ١٦، عقـ
  فُتح أمام مجيع الدول األطراف.   ٢٠١٧حزيران/يونيه 

وفيما يتعلق بالـدورة األوىل لآلليـة، ُسـحبت القرعـة الختيـار الـدول األطـراف املستعرِضـة           -١٧
ت إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد بعـد الـدورة السـابعة املسـتأنفة لفريـق        لبليز، اليت انضم

  .استعراض التنفيذ. وقد أسفرت القرعة عن اختيار هاييت وتوفالو كدولتني مستعرِضتني لبليز
وفيما يتعلق بالدورة الثانية لآللية، سحبت القرعة الختيار الـدول األطـراف املستعرِضـة يف      -١٨

متاشـياً مـع    الثانية من دورة االسـتعراض الثانيـة. وطلـب بعـض الـدول إعـادة سـحب القرعـة،        السنة 
وجـرى اختيـار الـدول     .خـالل الـدورة الثامنـة للفريـق    أعيـد سـحب القرعـة    و ،لية املرجعـي إطار اآل

. واخـتريت لكـل دولـة    اإلطـار املرجعـي لآلليـة   مـن   ٢٠و ١٩األطراف املستعرِضة عمالً بـالفقرتني  
ستخضع لالستعراض دولتان مستعرِضتان، إحدامها من نفس جمموعتها اإلقليمية والثانية مـن  طرف 

 جمموعة تشمل مجيع الدول األطراف (انظر املرفق الثاين).
    

    وفقاً خلطة العمل املتعددة السنوات ٢٠١٩و ٢٠١٨تنظيم األعمال لعامي   -باء  
إىل خطـة   اسـتناداً  ٢٠١٩و ٢٠١٨ فترة العامنيألمانة اجلدول الزمين الجتماعات ل ممثل قدم  - ١٩

 العمـــل املتعـــددة الســـنوات الـــيت اعتمـــدها الفريـــق يف دورتـــه الســـابعة املســـتأنفة (انظـــر الوثيقـــة          
CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2.(  لـذي طلـب مـن    ا ٦/١بقـرار املـؤمتر    أعدت خطة العمل عمالًوقد

الفريق أن ينظر يف اعتماد خطة عمـل متعـددة السـنوات بغيـة مواصـلة أعمالـه التحليليـة خـالل الفتـرة          
املعلومـات عـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليـدة والتحـديات         يتم اختياروس .٢٠١٩- ٢٠١٦

 ، املتعلقـة طريـة القُ املطروحة واملالحظات واالحتياجات من املساعدة التقنية املنبثقة عن االستعراضـات 
لتكـون املوضـوع الرئيسـي لكـل      مـن االتفاقيـة   على التـوايل،  الثاين والثالث والرابع واخلامس، الفصلب

الفريق وسـائر  املؤقتـة اخلاصـة بـ   عمـال  األجـداول  على أن تؤخـذ يف االعتبـار   دورة أو دورة مستأنفة، 
  .ناقشات، مع مراعاة والية كل منهاتجنب تكرار املاهليئات الفرعية اليت أنشأها املؤمتر حبيث ُي

تقلـيص عـدد دورات فريـق اسـتعراض      إىل يهـدف وفـدها   قدمـه  اًوعرضت متكلمة اقتراح  -٢٠
اجتماعــات اهليئــات  املناقشــات الــيت جتــرى خــالل التنفيــذ إىل دورتــني يف الســنة وتفــادي ازدواجيــة

، قصد تـوفري وقـت الـدول األطـراف وختفيـف العـبء عـن مواردهـا املاليـة          الفرعية األخرى للمؤمتر
  ). CAC/COSP/IRG/2017/CRP.9(انظر الوثيقة 
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جـداول األعمـال املؤقتـة لفريـق اسـتعراض      أنَّ املتكلمون أكد ويف املناقشة اليت تلت ذلك،   -٢١
مناقشـات موضـوعية متعمقـة بشـأن نتـائج      جـراء  إل كافيـاً  وقتـاً  يحذ ينبغي أن تـنظم بطريقـة تتـ   التنفي

د علـى أنَّ  دِّ. وشُـ الفريـق  جتماعـات ااالستعراضات واالستفادة إىل أقصى حد من وجود اخلرباء يف 
هــي تكــوين صــورة  ،ليــةآلمــن اإلطــار املرجعــي ل ٤٤مهــام فريــق اســتعراض التنفيــذ، وفقــاً للفقــرة 

الية عن عملية االستعراض للوقوف على التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة والنظـر يف االحتياجـات   إمج
من املساعدة التقنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو فعَّال. والحـظ أحـد املـتكلمني أنـه     
ينبغي ختصيص وقت متساو ملناقشة كـل بنـد موضـوعي، يف حـني أعـرب مـتكلم آخـر عـن شـاغل          

أن ما إذا كانت دورة الفريق، املقرر عقدها على هامش الدورة الثامنـة ملـؤمتر الـدول األطـراف،     بش
 تني.التجرمي وإنفاذ القانون اهلام أليتملناقشة مس كافياً ستتيح وقتاً

علـى هـامش دورة    ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ٢١قد اجتماع للمكتب املوسع للمؤمتر، يف وُع  -٢٢
ــة. ا ــق الثامن ــك ويف  لفري ــرر  االذل ــاع، تق ــب املوســع خمــتص  أنَّ جتم ــزمين    املكت مبناقشــة اجلــدول ال

أن  أيضـاً الجتماعات الفريق واهليئات الفرعية األخرى اليت أنشأها املؤمتر. كما قرر املكتب املوسع 
بعـد ذلـك بوقـت قصـري. وسـوف ُيبلَّـغ املـؤمتر         حيدد موعدهيتناول هذه املسألة يف اجتماع منفصل 

  ملكتب املوسع كليهما.بنتائج اجتماعي ا
  

  الدورة األوىل نتائج استعراضات  -جيم  
 
لألمانة ورقة مناقشة حتت عنوان "وضع جمموعة من التوصيات واالسـتنتاجات غـري    ممثل قدم  - ٢٣

املتحـدة    امللزمة القائمة على الدروس املستفادة بشأن تنفيذ الفصـلني الثالـث والرابـع مـن اتفاقيـة األمـم      
. وحتلل هـذه  ٦/١اً لقرار املؤمتر وفق، كانت قد أُعدت )CAC/COSP/IRG/2017/3(ملكافحة الفساد" 

النجاحــات واملمارســـات اجليـــدة  حيـــث مــن   طريـــة للـــدورة األوىلاالستعراضــات القُ الورقــة نتـــائج  
بتنفيـذ الفصـلني الثالـث والرابـع مـن االتفاقيـة،       تعلـق  فيمـا ي والتحديات املسـتبانة واملالحظـات املقدمـة    

تـاريخ إعـداد    حـىت  أُجنزتاليت للدورة األوىل استعراضاً من االستعراضات القطرية  ١٤٩استنادا إىل الـ
 ١  ٠٠٠ يلتوصـية فرديـة وحـوا    ٥  ٠٠٠عرض ألغراض هذا التحليـل أكثـر مـن    سُتهذا التقرير. وقد ا

مداوالت الفريق بشأن وضع جمموعة توصيات واستنتاجات غـري ملزمـة   ممارسة جيدة من أجل تيسري 
ــة خــالل دورة     يف ســياقإىل الــدروس املســتفادة  اســتناداً تنفيــذ الفصــلني الثالــث والرابــع مــن االتفاقي

 مـن  ١١االستعراض األوىل، على أن تقدم تلك اجملموعة إىل املؤمتر يف دورتـه السـابعة، عمـالً بـالفقرة     
 .٦/١ املؤمتر قرار لآللية الوارد يف اإلطار املرجعي

دد عـدد مـن اجملـاالت ذات    حُـ ، طريـة القُاستناداً إىل حتليل التوصـيات املقدمـة يف التقـارير    و  -٢٤
تعلـق بتـوافر   فيمـا ي األولوية. ففيما يتعلق بالفصل الثالث، بـرزت مسـائل شـائعة وشـاملة، ال سـيما      

عـن   على مجيـع فئـات املـوظفني العمـوميني، فضـالً      البيانات اإلحصائية، وتطبيق التشريعات الوطنية
كافحـة الفسـاد وختصـيص املـوارد الكافيـة وإيـالء       املتعلقـة مب املسائل املتعلقة بتبسيط األطـر القانونيـة   

إىل التحليل الكمي، احتلت املواد املتعلقة جبـرائم   ية. واستناداًوطناالهتمام لبناء قدرات السلطات ال
) أعلى درجة على سـلم  ١٨املادة ) واملادة املتعلقة باملتاجرة بالنفوذ (٢١و ١٦و ١٥املواد الرشوة (

أكـرب عـدد مـن التحـديات املسـتبانة يف االستعراضـات. وقـدمت توصـيات          نطـوي علـى  املواد الـيت ت 
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)، ٣١) والتجميد واحلجز واملصادرة (املادة ٢٣بشأن غسل العائدات اإلجرامية (املادة  كثرية أيضاً
ــة الشــهود  ــادة   ومحاي ــدة املســتبانة يف   ٣٢واخلــرباء والضــحايا (امل ــق باملمارســات اجلي ). وفيمــا يتعل

االستعراضـات، عرضــت البلــدان طائفـة واســعة مــن املمارســات املبتكـرة والفعالــة يف جتــرمي الفســاد    
(التعـاون بـني    ٣٨(السـلطات املتخصصـة) واملـادة     ٣٦وإنفاذ القانون، ال سيما فيمـا يتعلـق باملـادة    

  (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات). ٣٠الوطنية) واملادة  السلطات
 ختصـيص مـوارد كافيـة لتعزيـز آليـات التعـاون الـدويل        شـكل فيما يتعلق بالفصـل الرابـع،   و  -٢٥

 أكرب عـدد مـن التوصـيات   قدم إىل التحليل الكمي،  مت توصيات بشأهنا. واستناداًدِّمسألة شاملة ق
. وأوصــي علــى )٤٦و ٤٤دة القانونيــة املتبادلــة (اجملــرمني واملســاع بتســليم ني املتعلقــتنياملــادت بشــأن

وجه اخلصوص بأن تكفل الدول إمكانيـة تسـليم املطلـوبني يف مجيـع اجلـرائم املدرجـة يف االتفاقيـة،        
والوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة باإلشــعار مبوجــب االتفاقيــة، وتبســيط إجــراءات التســليم واملســاعدة    

وتعزيــز املشــاورات غــري الرمسيــة، وتعزيــز متابعــة طلبــات التعــاون الــدويل ومجــع  القانونيــة املتبادلــة، 
 مكثفــةاإلحصـاءات. وفيمـا يتعلـق باملمارسـات اجليـدة، تقـدم بعـض الـدول تـدريبات وتوجيهـات           

للممارسني بشأن القوانني املنطبقة واإلجراءات السارية، وتشـارك بنشـاط يف الشـبكات واملنصـات     
 وتعتمد تفسريات مرنة ملتطلبات التجرمي املزدوج.الدولية واإلقليمية، 

األخرى بشـأن  و ١٦و ١٥ تنيبشأن املاد ، إحدامهاظمت حلقتا نقاشوتيسرياً للمداوالت، ُن  - ٢٦
ألمانة التحديات الرئيسية الـيت تواجـه تنفيـذ هـذه املـواد، حسـبما اسـتبني يف        ل ممثل . وعرض٣١املادة 

ممثلي الدول األطراف الـيت   اليت تضمم الرئيس جمموعة املناظرين دورة االستعراض األوىل املنجزة، وقد
 استكملت استعراضاهتا وشرعت فعالً يف اختاذ تدابري متنوعة جتاوباً مع نتائج االستعراضات.

ــاظر مــن كوســتاريكا إىل النظــام التشــريعي القــائم يف بلــده، الــذي جيــرم رشــو       -٢٧ وأشــار املن
ــة ١٥الً باملــادة الــوطنيني عمــالعمــوميني املــوظفني  ، وجيــرم رشــو املــوظفني العمــوميني  مــن االتفاقي

 بلــدهتشــريعات أنَّ . وأشــار إىل ١٦الدوليــة العموميــة عمــالً باملــادة  نظمــاتاألجانــب ومــوظفي امل
ــة           ــذ بداي ــة من ــات االتفاقي ــالً ملتطلب ــة فع ــت ممتثل ــوطنيني كان ــوميني ال ــوظفني العم ــة برشــو امل املتعلق

زاهـة يف اخلدمـة العموميـة، ال يعتـد بطبيعـة       مهيـة احتـرام مبـدأ الـن    ألون، نظـراً  القانأنَّ االستعراض، و
املزية غري املستحقة يف عملية الرشو العتبـار الرشـوة كجرميـة. وفيمـا يتعلـق بالرشـوة عـرب الوطنيـة،         

مـاً يف تشـريعات كوسـتاريكا، ولكنـه     عنصر "الوعد" بتقدمي رشوة مل يكن يف السابق جمرَّأنَّ لوحظ 
توصيات آلية استعراض التنفيذ وعملية الرصد مبوجب اتفاقية منظمة التعـاون   بناء علىماً ح جمرَّأصب

القـانون اجلديـد   أنَّ والتنمية يف امليدان االقتصادي املعنية مبكافحة الرشوة. وشدد املناظر أيضـاً علـى   
م مجيـع أنـواع األفعـال    املعين مبكافحة الرشوة عرب الوطنية يذهب أبعد من متطلبات االتفاقية، فيجـر 

 وليس فقط ما يتعلق منها بتصريف األعمال التجارية الدولية. املشروعةغري 

املتعلــق مبكافحــة  هــذا البلــدوقــدم املنــاظر مــن بلجيكــا عرضــاً للعناصــر اجلديــدة يف قــانون    -٢٨
هـدف، يف مجلـة أمـور، إىل توضـيح بعـض العناصـر       يي ذ، والـ ١٩٩٩ي اعتمد يف عـام  ذالفساد، ال

القــانون يف إلغــاء مفهــوم "ميثــاق  هــذا هاألساســية جلرميــة الرشــو. ويتمثــل التغــيري املهــم الــذي أدخلــ
يتطلب تقـدمي   الفساد ميثاقمفهوم اجلنائي لبلجيكا. وكان القانون الفساد" الذي كان موجوداً يف 

عوبات دليل على وجود التزام حمدد بني األطراف يف معاملة تنطوي على فساد، مما كان يشكل صـ 
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أمــام مقاضــاة أفعــال الرشــو، إذ مل يكــن مــن املمكــن دائمــاً احلصــول علــى األدلــة الالزمــة،    كــبرية 
بـدء العمـل بالتشـريع اجلديـد،      عسيما عندما تكون أطراف ثالثة ضالعة يف السلوك الفاسد. وم وال

 ألغي ميثاق الفسـاد كـركن ضـروري مـن أركـان جرميـة الرشـو، ولكـن أبقـي عليـه كعامـل مشـدد            
. وتركت للجهاز القضائي السلطة التقديرية بشأن البت يف وجـود ميثـاق فسـاد يف معاملـة     لعقوبةل

ا يتـيح مالحقـة قضـائية فعالـة للشـخص الـذي َيِعـُد        النظام القانوين املعمول به حاليـ أنَّ ما. وأضاف 
 بتقدمي رشوة والذي يقدم رشوة، كما أنه يعزز كثرياً فعالية تدابري مكافحة الفساد.

وأوضح املناظر من أذربيجان هنج بلده إزاء جترمي رشـو وارتشـاء املـوظفني العمـوميني. وبـيَّن        - ٢٩
درجــت، علــى حنــو مــا تقتضــيه االتفاقيــة، يف  مجيــع العناصــر الرئيســية لتينــك اجلــرميتني قــد أُأنَّ كيــف 

 "لعمـومي املوظـف ا "األحكام املناظرة من قانون أذربيجـان اجلنـائي. وأشـار إىل خصوصـيات تعريـف      
مبوجب قـانون أذربيجـان، الـذي يضـم عـدة فئـات مـن األشـخاص، مبـن فـيهم املوظفـون العموميـون             

الدســتورية مــؤخراً.  بلــدهاألجانــب وموظفــو املنظمــات الدوليــة العموميــة، وهــو مــا وضــحته حمكمــة  
تمس وأوضح املناظر اآلليـة الـيت تتـيح ختفيـف املسـؤولية اجلنائيـة وإسـقاطها عـن األشـخاص الـذين يلـ           

أنَّ  عن تلك احلاالت. وبـيَّن املنـاظر   موظفون عموميون منهم رشاوى والذين يبلغون السلطات طوعاً
وال تقــرره الســلطات إال بعــد دراســة متأنيــة جلميــع تفاصــيل القضــية    اإســقاط املســؤولية لــيس تلقائيــ 

أنَّ إىل  ة أيضـاً. وأشـار  وخلفيتها. وختضع عملية اإلعفاء من املسؤولية لرقابة دقيقة وللمراجعة القضـائي 
 عائدات الرشوة وأدواهتا ختضع إلجراءات مصادرة خاصة من جانب الدولة.

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، وصف متكلمون قوانني بلداهنم اليت جترم الرشـوة. وأشـاروا إىل     - ٣٠
ة ذات صـلة.  مـا أدت إىل إجـراء إصـالحات قانونيـ     فوائد اخلضوع لعملية استعراض التنفيذ اليت كثرياً

أكثر تلك اإلصالحات تتعلق بتعريف املوظفني العموميني، وجترمي عناصر حمددة مـن جرميـة    وقالوا إنَّ
الرشو، مثل عرض الرشوة، والوعد بتقدميها، واملزايـا غـري املسـتحقة واملنـافع الـيت تعـود علـى أطـراف         

 ملنظمات الدولية العمومية.ثالثة، إضافة إىل جترمي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي ا

وسلط أحد املتكلمني الضوء على التحديات اليت تواجه جترمي الرشوة يف القطـاع اخلـاص.     -٣١
مـوظفي   يف بلـده، الـذي يغطـي أيضـاً     "املوظـف العمـومي  "ووصف مـتكلم آخـر خصـائص مفهـوم     

 املصارف، وما يترتب على ذلك من حتديات بالنسبة للتعاون الدويل.

اعتمـاد تشـريعات جديـدة قـد     أنَّ ا على األسئلة اليت أثارهتا الوفـود، أوضـح املنـاظرون    دور  -٣٢
دقيقـة يف  الحصـاءات  اإلأنَّ إىل زيادة يف عدد احملاكمات الناجحة يف قضايا رشو، ولـو   أدى عموماً
اكمـات  بلده مل يشهد حمأنَّ املناظر من كوستاريكا أشار إىل أنَّ . إال غري متاحة بسهولةهذا الشأن 

عـدم  ب التحـديات املرتبطـة   السـبب الرئيسـي يف ذلـك هـو    أنَّ يف قضايا رشو عـرب احلـدود الوطنيـة، و   
جتــرمي اإلثــراء غــري املشــروع ميكــن أن يكــون أداة مفيــدة يف مقاضــاة   أنَّ كفايــة األدلــة. وأشــار إىل 

الصـعوبة  أنَّ ىل إ الرتكاهبم أعمال فساد. وأشار املناظر مـن بلجيكـا أيضـاً    حملينيعموميني موظفني 
الرئيسية يف مقاضاة مرتكيب جرائم الرشو تتمثل يف ضـرورة احلصـول علـى األدلـة ذات الصـلة الـيت       

باإلمكـان إلغـاء القـرارات     ة. وأوضح املناظر مـن أذربيجـان أنَّ  ميكن دائماً احلصول عليها بسهول ال
 سلوكهم الفاسد.غري القانونية اليت يتخذها موظفون عموميون إذا كُِسَبت الدعوى ضد 
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ووصـــف املنـــاظرون الـــنظم القائمـــة يف بلـــداهنم الـــيت تضـــمن اســـتقالل املـــدعني العـــامني    -٣٣
املتقدمني لشغل مناصب قضاة ومـدعني عـامني خيضـعون    أنَّ . وأوضح املناظر من بلجيكا ومهنيتهم

لجيكـي  البالختبارات صارمة ولعمليـة انتقـاء دقيقـة، كمـا أهنـم خيضـعون إلشـراف اجمللـس األعلـى          
بلـده قـد اسـتحدث نظامـاً     أنَّ . وأشـار املنـاظر مـن أذربيجـان إىل     ذي يتمتع باالستقالليةال ،للقضاء

 متعدد املستويات الختيار املدعني العامني، يكفل مهنيتهم.

وقدَّم املناظر من إيطاليا حملةً عامةً عـن نظـام املصـادرة املعتمـد يف بلـده. فبموجـب القـانون          -٣٤
، ُتفرض املصادرة املستندة إىل اإلدانة بشكل إلزامي، مبوجب أمر من القاضي، على ياإليطال اجلنائي

مجيع اجلرائم وتشمل عائدات اجلرمية وأدواهتا. وتنطبق املصادرة على العائدات اإلجرامية احملولـة أو  
. واملصـادرة  املبدَّلة أو املختلطة، فضالً عن املنافع املتأتية منها، وميكن أن تكون علـى أسـاس القيمـة   

غــري املســتندة إىل اإلدانــة منصــوٌص عليهــا يف مــا يســمى بالتشــريعات املناهضــة للمافيــا وترمــي إىل    
اســتهداف األشــخاص املشــتبه يف تــورطهم يف أنشــطة اجلرميــة املنظمــة. وأوضــح املــتكلم أنَّ إيطاليــا  

إللزاميـة  نص على املصـادرة ا أدرجت حكماً يمن أشكال عكس عبء اإلثبات و استحدثت شكالً
للموجــودات الــيت ال تتناســب مــع اإليــرادات الرمسيــة لألشــخاص املعنــيني وعنــدما ال ميكــن إثبــات   

ودائمـا   ؛لصـون حقـوق األطـراف الثالثـة احلسـنة النيـة       مصدرها املشروع. وأضاف أنَّ هناك نظامـاً 
وأنه يف  ؛ملصادرةُتفرض تدابري املصادرة من احملكمة، مع وجود إمكانية استئناف أو إلغاء أوامر ا ما

ــة إلدارة وختصــيص املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة هبــدف      ٢٠١٠عــام  ــة الوطني أُنشــئت الوكال
 ىلإاملوجـودات  هـذه   قدمي. وأشري إىل تاملصادرة مساعدة السلطات القضائية على إدارة املوجودات

جتماعية بوصفه طريقة لبلديات احمللية أو منظمات اجملتمع املدين لكي تعيد استخدامها يف أغراض اا
إلعادة دمج املوجودات املصادرة يف االقتصاد القانوين وجعـل عمـوم اجلمهـور يطلـع علـى النجـاح       

علـى النظـر يف    حاليـا أنَّ جملـس الشـيوخ يعكـف     احملقق يف هذا الصـدد. وأبلـغ املنـاظر الفريـق أيضـاً     
إصالح تشريعي يـنص، يف مجلـة أمـور، علـى توسـيع نطـاق نظـام املصـادرة الوقائيـة وحتسـني إدارة           

 املوجودات وتعزيز الضمانات املمنوحة للمتهمني.

وأوضح املناظر مـن بـريو أنَّ بلـده يطبـق نظـامني متكـاملني للمصـادرة. فاملصـادرة اجلنائيـة            -٣٥
كافحـة  ملاإلجراءات الفعالـة  (املتعلق ب ١١٠٦رقم  التشريعياملرسوم  يفمنظمة يف القانون اجلنائي و

أنَّ غســل األمــوال واجلــرائم األخــرى املتصــلة بالتعــدين غــري املشــروع واجلرميــة املنظمــة)؛ يف حــني    
(املعــدِّل  ١١٠٤املصــادرة غــري املســتندة إىل اإلدانــة، بصــيغتها الــواردة يف املرســوم التشــريعي رقــم    

تنطبق علـى عـدد مـن جـرائم الفسـاد وبشـكل       فباملصادرة غري املستندة إىل اإلدانة)،  للتشريع املتعلق
عام على مجيع اجلرائم املدرَّة للعائدات، يف احلاالت اليت تتعذر فيها املصادرة اجلنائية. وعالوة على 
ذلــك، ختضــع املوجــودات للمصــادرة غــري املســتندة إىل اإلدانــة عنــدما تكــون حتــت تصــرف مجاعــة 

مية منظمة، حىت وإن مل تكن من عائدات أو أدوات اجلرمية. غري أنَّ املتكلم أوضح أنَّ عكـس  إجرا
ــال إنَّ         ــرباءة. وق ــراض ال ــل يف افت ــتوري املتمثِّ ــدأ الدس ــع املب ــريو ال يتماشــى م ــات يف ب ــبء اإلثب  ع

مة لربنامج خمصَّص هلذا الغرض، ويضمن مكتـب املـدعي العـام سـال     املوجودات املصادرة تدار وفقاً
املوجــودات احملجــوزة مبوجــب تسلســل العهــدة الــذي ينظمــه قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، وتوضــع   
ــة.      ــة ختــصُّ الدول املوجــودات املصــادرة حتــت تصــرف وزارة العــدل الــيت ختصصــها ألغــراض رمسي

 لتلـك الثالثة املعنية حممية على املستويني اإلجرائي واملوضـوعي، وميكـن السـماح     األطرافوحقوق 
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، أشار املنـاظر إىل أنَّ بـريو تتـابع التوصـيات املقدَّمـة بشـأن       باملشاركة يف الدعوى. وأخرياًراف األط
 التجميد واحلجز واملصادرة خالل دورة االستعراض األوىل.

 يف بلـده  زانيا املتحـدة الفريـق أنَّ مصـادرة العائـدات اإلجراميـة      وأبلغ املناظر من مجهورية تن  -٣٦
ن، مها قانون منع ومكافحة الفسـاد وقـانون عائـدات اجلرميـة. وأشـار إىل أنـه       ينظمها قانونان وطنيا

يوجــد يف التشــريعات الوطنيــة مــا مينــع املصــادرة علــى أســاس القيمــة، وأنَّ العائــدات اإلجراميــة    ال
بلده بصدد إصالح تشـريعاته حـىت    نَّبأ أيضاً اخلاضعة للمصادرة معرَّفة تعريفاً واسعاً. وأبلغ الفريَق

مـــن االتفاقيـــة. وســـيتناول هـــذا اإلصـــالح التحـــديات القائمـــة يف إدارة    ٣١اشـــى مـــع املـــادة تتم
 املصادرة غري املستندة إىل اإلدانة. املوجودات وسيستحدث أيضاً

وأثناء املناقشـة الـيت تلـت ذلـك، أشـار عـدد مـن املـتكلمني إىل التـدابري املتخـذة يف بلـداهنم              -٣٧
. فأشار أحدهم إىل التقدم الذي أحرزه بلده يف تنفيذ التوصيات غري من االتفاقية ٣١للمادة  تنفيذاً

. وأكد بعض املـتكلمني احلاجـة   CAC/COSP/IRG/2017/3الوثيقة امللزمة واالستنتاجات الواردة يف 
رة مجيع اجلرائم املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة.   إىل ضمان أن تشمل األحكام الوطنية املتعلقة باملصاد

وأكد آخرون على أنَّ نطاق تعريف عائدات اجلرمية وأدواهتا ينبغي أن يكـون واسـعاً حبيـث يشـمل     
لة واملختلطة مبمتلكات مكتسبة من مصادر مشروعة. ونوقشت الضـمانات  املمتلكات احملولة واملبدَّ

ملصــادرة، مثــل احلــق يف االســتئناف واحلــق يف اســترداد   اإلجرائيــة املتاحــة لألطــراف يف إجــراءات ا 
املمتلكات يف حالة الرباءة والتدابري الرامية إىل محايـة األطـراف الثالثـة احلسـنة النيـة. وجـرى التنويـه        
بإدارة املمتلكات بوصفها جماالً ذا أمهية خاصة، وأبلغ بعـض املـتكلمني عـن جهـود بلـداهنم الراميـة       

ة املوجودات. وُوصف كـلٌّ مـن البيـع املؤقـت للسـلع القابلـة للتلـف وتعـيني         إىل إنشاء مكتبٍ إلدار
القضاء للمديرين باعتبارمها تـدبريين عملـيني يف هـذا الصـدد. ونوقشـت خيـارات خمتلفـة للتصـرُّف         
ــادة          ــة وإع ــات احلكومي ــتخدامها لصــاحل الكيان ــك اس ــا يف ذل ــهائي يف املوجــودات املصــاَدرة، مب الن

ألغراض اجتماعية. وفيمـا يتعلـق مبسـألة عكـس عـبء اإلثبـات، أشـري إىل         استخدامها بشكل علين
 أمهية فهم ومراعاة االختالفات املوجودة بني خمتلف النظم القانونية القائمة.

بني إنشاء ُنظُم مصادرة فعالة والعمل يف نفـس الوقـت    وشدد الرئيس على ضرورة املوازنة  -٣٨
تاما. ففي أغلـب   ك وضمان احترام حقوق امللكية احتراماًشكلٍ من أشكال االنتهاأيِّ على تفادي 

ــات، ال تســتهدف التــدابري املشــار إليهــا يف املــادة       مــن االتفاقيــة موجــودات املشــتبه يف     ٣١األوق
موجودات شركائهم وأفراد أسرهم. وسلَّط الضوء علـى أمهيـة    ضلوعهم يف الفساد فقط، بل أيضاً

ــذ االتف   ــادل املعلومــات بشــأن تنفي ــة تنظــيم    تب ــرح أن تواصــل األمان ــة، واقت ــة يف املمارســة العملي اقي
 مناسبات لتبادل املعلومات.

ــور  -٣٩ ــدة      حَّ ب املتكلمــون باملناقشــة املواضــيعية حــول التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّ
والتحــديات املطروحــة واملالحظــات واالحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة، اســتناداً إىل الــدروس        

فيما يتعلق باستحداث بلداهنم  يف دورة االستعراض األوىل. وعرض عدة متكلمني جتارب املستفادة
قوانني ومؤسسات وطنية متاشياً مـع مقتضـيات االتفاقيـة ونتـائج االستعراضـات. وشـدد املتكلمـون        

على تعقُّـد املـواد قيـد االسـتعراض، كمـا يتضـح مـن خـالل التحليـل الكمـي الـوارد يف ورقـة              أيضاً
وعــدد التوصــيات املقدمــة يف إطــار كــل مــادة مــن املــواد. ولــوحظ أنَّ عمليــة االســتعراض   املناقشــة
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سلطت الضوء على الفوارق الدقيقة يف التنفيذ ويف التطبيق يف سياق التشريعات احمللية، يف جمـاالٍت  
 مثل عناصر جرائم الرشـوة، ونطـاق املـوظفني العمـوميني املشـمولني، واألطـراف الثالثـة املسـتفيدة،        

والدفوع أو االستثناءات من جرائم الفساد، مبا يف ذلك األثر الثانوي لتلـك الفـوارق علـى التعـاون     
الدويل. ولوحظ أنَّ املناقشة املتعلقة بوضع جمموعة من التوصيات غري امللزمـة مـن شـأهنا أن تسـاعد     

يم مسـتقبلي  الدول األطراف على حتليل وتلخيص نتائج دورة االستعراض األوىل، هبدف إجراء تقيـ 
 هلذه التدابري من جانب املؤمتر عند اكتمال دورة االستعراض الثانية.

ونتائج دورة االسـتعراض األوىل ستخضـع للمزيـد     السالفة الذكر أنَّ املسائل ولوحظ أيضاً  -٤٠
فحـة  حالة تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكا  من التحليل، يف إطار الطبعة احملدَّثة من الدراسة املعنونة "

لــدورة الســابعة حبلــول ا"، الــيت ســتكون متاحــة الفســاد: التجــرمي وإنفــاذ القــانون والتعــاون الــدويل 
  بلداً يف الطبعة األوىل. ٦٨بلداً مقابل  ١٥٦للمؤمتر وستغطي 

وشدد املتكلمون على أنَّ جمموعة االستنتاجات والتوصـيات غـري ملزمـة بطبيعتـها ويقصـد        -٤١
لينظــر فيهــا واضــعو السياســات، مبــا يتســق مــع املبــادئ األساســية  منــها أن تشــكل خيــارات مفيــدة

لنظمهم القانونية ومع مراعاة األولويات الوطنية، عند اسـتعراض أو اعتمـاد تـدابري ترمـي إىل تعزيـز      
عملية تنفيذ االتفاقية. ويف حني ذكر بعض املـتكلمني أنَّ بعـض التوصـيات ميكـن تعزيزهـا، أوصـى       

الحـظ   فيمـا ستنتاجات وفق مستويات االلتزام املنصوص عليها يف االتفاقية، آخرون بالتمييز بني اال
آخرون أنه يلزم تقدمي املزيد من اإليضاحات يف هذا الشأن. ولوحظ أنَّ ورقة املناقشة سوف تتـاح  

سـابعة وسـوف تـدرج يف    للدول األطراف لتقدمي تعليقـات خطيـة عليهـا قبـل انعقـاد دورة املـؤمتر ال      
  .العامل املعين مبنع الفساد والفريق العامل املعين باسترداد املوجودات مناقشات الفريق

    
    الدورة الثانية اتاستعراضنتائج   -دال  

تيســرياً ملناقشــة الفريــق بشــأن نتــائج استعراضــات الــدورة الثانيــة للفصــلني الثــاين (التــدابري     -٤٢
آلخــر  ياشــفو عرضــاًألمانــة ل ممثــلالوقائيــة) واخلــامس (اســترداد املوجــودات) مــن االتفاقيــة، قــدم   

نصـف  ىل . وأشـار إىل أنـه قـد أُجنـز حـىت اليـوم حـوا       املسـتبانة  بشـأن االجتاهـات األوليـة   املستجدَّات 
بلـــداً خيضـــع  ٢٩املقـــررة للســـنة األوىل مـــن دورة االســـتعراض الثانيـــة بشـــأن طريـــة القُالزيـــارات 

ــا، وأ  اجتمــاع لالســتعراض يف هــذه الســنة األوىل، إضــافة إىل عقــد   تلــك  نَّمشــترك واحــد يف فيين
علــى األقــل مــن كــل جمموعــة إقليميــة، باســتثناء جمموعــة أوروبــا   اًواحــد اًبلــد مشلــتالزيــارات قــد 
الغالبية العظمى من تلك البلدان تنتمي إىل اجملموعة األفريقية. وأضاف أنه بـالنظر إىل   نَّالشرقية، وأ

إىل اسـتنتاجات واضـحة أو اسـتبانة اجتاهـات إقليميـة      صغر حجم العيِّنة، من السابق ألوانه التوصل 
باملسـائل   منـها ة تعلقـ ، مبا يف ذلك امليف هذا الشأن. ومع ذلك، ميكن حتديد بعض االجتاهات األولية

  .من االتفاقية واد حمددة يف الفصلني الثاين واخلامسمب وكذلكوالشاملة،  الشائعة
لى سبيل املثال، واملتمثل يف اختيار معظم البلدان يف الدورة األوىل، ع لوحظفاالجتاه الذي   -٤٣

 شكالً من أشكال احلوار املباشر، وخاصة الزيارات القطرية، تواصل يف الدورة الثانية. وباملثل، فإنَّ
قد استمر أيضـاً،  طرية القُإشراك ممثلي اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف الزيارات  املتمثل يفاالجتاه 

 إعدادوقت اليت أجريت يف إطار الدورة الثانية حىت طرية القُعلى مجيع الزيارات  وينطبق هذا األمر



CAC/COSP/IRG/2017/5

 

12/26 V.17-04803 
 

األمانة، على وجه اخلصوص، مجيع البلدان اليت مل متأل بعـد قائمـة التقيـيم     ممثل وشجع .التقرير هذا
الـيت أعـدهتا األمانـة     اتالذايت املرجعية اخلاصة هبا وخرباء االستعراض علـى االسـتفادة مـن اإلرشـاد    

كيفية اإلجابـة علـى مسـودة قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة املنقحـة بشـأن تنفيـذ الفصـلني            صوص خب
الثاين (التدابري الوقائية) واخلامس (استرداد املوجودات) من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد      

)CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1.واليت أثبتت فائدهتا الكبرية يف املمارسة العملية ،(  
ومن أجـل زيـادة تيسـري املـداوالت بشـأن هـذه املسـألة، ضـم فريـق املناقشـة منـاظرين مـن               -٤٤

ليختنشتاين، وهي أول دولة طرف مستعَرضة يف اجلولة الثانية تعتمد خالصة وافيـة، ومـن أسـتراليا    
  يبيا، بوصفهما الدولتني املستعرِضتني.ونام
إطارهـا   كمـا وردت يف واستذكر املناظر مـن ليختنشـتاين مبـادئ آليـة اسـتعراض التنفيـذ،         -٤٥

ــي،  ــى ضــرورة أن   واملرجع ــنص عل ــيت ت ــدخل    ســتعراضتســم االيال ــدم الت ــاءة وع بالشــفافية والكف
، وهذا أحد أكرب عناصر زم قانوناًستند إىل صك دويل ملياالستعراض أنَّ والشمول والرتاهة. وبيَّن 

 ذلك أمـر حاسـم يف احلصـول علـى املوافقـة الربملانيـة علـى تـدابري املتابعـة. وقيـل إنَّ           نَّ، ألة اآلليةقو
الستعراض يف إطار آليات دولية أخرى ملكافحة الفساد أمـر  من قبل خضعت  قدليختنشتاين كون 
عـن تقـديره    أيضـاً مع البيانات وترمجة التشريعات. وأعـرب املنـاظر   جب ، مبا يف ذلك فيما يتعلقمفيد
للمناقشــات الــيت مل تســيَّس وراعـت اخلصــائص التارخييــة واالجتماعيــة واالقتصــادية   ةالتقنيــ طبيعـة لل

ك أيضـاً اجملتمـع املـدين أو القطـاع اخلـاص      رِطرية ُتشلبلده. وقال إنه ال بد، برأيه، من تنظيم زيارة قُ
. وحدد واحداً مـن التحـديات املاثلـة أمـام     قائق على أرض الواقعمكن من استيعاب احلمن أجل الت

ضمان مشاركة اخلـرباء مـن مجيـع اجملـاالت ذات الصـلة، وخصوصـاً       احلاجة إىل الدورة الثانية وهو 
الفصل الثاين الذي يتناول نطاق مسائل أوسع بكثري من سـائر فصـول االتفاقيـة. وقـال     فيما يتعلق ب

كيفية اإلجابة على قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة قـد أثبتـت فائـدهتا       ب املتعلقةذكرة اإلرشادات م إنَّ
  .الكبرية يف التصدي لتلك التحديات

وأطلعت املناظرة من أستراليا نظراءها على منظورها كخبرية استعراض بشأن جتارهبا ذات   -٤٦
ــدروس    ــها يف االســتعراض وال ــيت واجهت ــة.     الصــلة والتحــديات ال ــها خــالل هــذه العملي ــيت تعلمت ال

الذي اضطلعت به جهة االتصال يف ليختنشتاين، "كمنسق عام"،  وسلطت الضوء على الدور اهلام
وجـودة   بـني خمتلـف اجلهـات املعنيـة     فعـال مـن خـالل التنسـيق ال    مـثالً يف ضمان جناح االستعراض، 
استفسـارات االسـتعراض املكـتيب قبـل     خطيـة علـى    ردوداً الـيت مشلـت  قائمة التقييم الذايت املرجعية، 

طريــة. وأثنــت املنــاظرة أيضــاً علــى األمانــة ملــا بذلتــه مــن جهــود يف تيســري عمليــة    تنفيــذ الزيــارة القُ
ضة األخـرى، ناميبيـا، يف جنـاح    رِالتعاون مع الدولة الطرف املستعاالستعراض، وشددت على أمهية 

النطـاق الواسـع للفصـل الثـاين مـن االتفاقيـة        أنَّاالستعراض. وفيما يتعلق بالتحـديات، أشـارت إىل   
كافحــة الفســاد يف أســتراليا.  مب ة تعــىنبــني هيئــات خمتلفــ  اطلــب معــارف واســعة وتنســيقاً داخليــ  يت

 االسـتعراض املناسـبة، مـع مراعـاة خصوصـيات البلـد       يرياتمثل يف حتديد معـ يرت إىل حتد آخر وأشا
هنـج  أنَّ وأمهيـة معرفـة   طرية القُالدروس املستفادة، فقد أبرزت أمهية الزيارة ومن حيث املستعَرض. 

  ."تطبيق معايري واحدة على اجلميع" قد ال يكون مناسباً
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وأوضــح املنــاظر مــن ناميبيــا أنــه علــى الــرغم مــن الصــعوبات األوليــة يف فهــم النظــام القــانوين   - ٤٧
بشـكل   قـد عـززا التقيـيم    اوالشروح اليت قدمتها سلطاهت القُطريةالزيارة  والدستوري لليختنشتاين، فإنَّ

 افإهنا متلـك نظامـاً رقابيـ   . وأكد على عدة أمور منها أنه على الرغم من صغر حجم ليختنشتاين، كبري
جيداً ملكافحة غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، وأهنـا شـاركت بنشـاط يف خمتلـف املبـادرات الدوليـة          

ــذ الفصــل اخلــامس      ــق بتنفي ــا يتعل ــاد. وفيم ــة  ملكافحــة الفس ــن االتفاقي ــاظر أيضــاً إىل   م ــار املن أنَّ ، أش
  مليون دوالر يف قضية واحدة فقط. ٢٠٠ليختنشتاين أعادت موجودات تتجاوز قيمتها 

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، طلـب متكلمـون توضـيحات بشـأن تفاصـيل عمليـة عـن تنظـيم           - ٤٨
ــارة امليدانيــة، ومشــاركة اجملتمــع املــدين،    طريــة القُالزيــارات  يف الــدورة الثانيــة، مبــا يف ذلــك مــدة الزي

تكلم وتقسيم العمل بني املستعرِضني، وعدد اخلرباء املستعرِضـني والتـدريبات الـيت يتلقوهنـا. وطلـب مـ      
آخر توضيحات بشأن مسائل فنية، منها صالحيات وحدة االستخبارات املالية التابعة للدولة الطـرف  
املستعَرضة. وأبلغ عدة متكلمني الفريَق عـن جتـارهبم احملـددة بشـأن االسـتعراض يف دورة االسـتعراض       

 مجـع اإلحصـاءات   الثانية، وحددوا حتديات واجهتهم يف تنفيذ أحكام الفصلني قيد االستعراض، منـها 
  .ومشاركة خرباء من مجيع اجملاالت املعنية فيما يتعلق هبذين الفصلني

وأكَّد عدَّة متكلِّمني أنه يـتعني اسـتيعاب الـدروس املسـتفادة مـن الـدورة األوىل يف الـدورة          -٤٩
ليـة  الثانية بغـرض زيـادة فعاليتـها وكفاءهتـا. وُشـدِّد علـى ضـرورة أن تتبـع الـدورة الثانيـة مبـادئ اآل           

علـى الطـابع احلكـومي     التوجيهية املنصوص عليها يف إطارها املرجعي. وأكد بعض املتكلمني أيضـاً 
الدويل لآللية بوصفه أحد مبادئها األساسية، بينما أكد آخرون على أمهية مشـاركة اجملتمـع املـدين.    

جناعـة تكاليفهـا   لية ومشوهلـا و اآلعدد من املتكلمني كذلك على ضرورة احلفاظ على شفافية  شدَّدو
، اقترحـوا  ذه الغايـة هلـ  وجتنب حتميلها أعباء إدارية غري الزمة وتفادي االزدواجية يف العمل. وحتقيقاً

بعدد حمدد من صفحات الردود على قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة، وتبسـيط التقـارير      اعيالتقيد طو
فة الترمجة الشـفوية، والتقيـد علـى حنـو     حبيث تركز على املسائل اجلوهرية، واختاذ تدابري خلفض تكل

  .إطار اآللية املرجعيأكثر صرامة باحلدود الزمنية املنصوص عليها يف 
االستعراضات، وبتركيزها علـى التـدابري الوقائيـة     ورحب املتكلمون ببدء الدورة الثانية من  -٥٠

ــيم والتجميــد واملصــادرة واســترداد   أنَّ واســترداد املوجــودات. وأكــدوا   ــة والتعل اإلجــراءات الوقائي
ــل عناصــر رئيســية يف     ــدويل متث ــاون ال ــالوا إنَّ  أيِّ املوجــودات والتع ــدحر الفســاد. وق  اســتراتيجية ل

يف هذا الصدد ألنه يسـاعد الـدول علـى تقيـيم أوضـاعها       هامااستعراض تنفيذ االتفاقية يؤدي دوراً 
  يتعني سدها.القائمة والثغرات اليت 

ــة جلمــع كــل املعلومــات الالزمــة         -٥١ ــة وطني ــة عامل ــتكلمني أهنــم أنشــأوا أفرق ــغ بعــض امل وأبل
ليــة مشــاركة كاملــة. وأبلــغ املتكلمــون أيضــاً الفريــَق عــن اإلصــالحات املؤسســية  اآلللمشــاركة يف 

اعتمـاد   واإلجراءات التشريعية اليت اختـذت مـن أجـل تنفيـذ الفصـلني الثـاين واخلـامس، مبـا يف ذلـك         
ــة    ــاهج تعليمي ــة ومن ــتراتيجيات وطني ــتراء       اس ــدة بشــأن االش ــوانني جدي ملكافحــة الفســاد؛ وســن ق

العمومي؛ وإنشاء نظم لإلقرار املايل أو تعزيز الـنظم القائمـة؛ وإنشـاء سـجالت تتضـمن املعلومـات       
رهـاب؛ وتعزيـز   اخلاصة بامللكية االنتفاعية؛ وتعزيز اإلطار الرقايب ملكافحة غسل األموال ومتويـل اإل 
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، بوسـائل منـها مـنح صـالحيات جديـدة      هتاومصـادر  هـا وحجزاملوجـودات  اإلطار القانوين لتجميد 
 بشأن التخفيف من عبء اإلثبات أو عكسه؛ وإنشاء هيئات تعىن باسترداد املوجودات.

    
    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -رابعاً  

التقـدُّم احملـرز يف االستعراضـات القُطريـة خـالل       عن ثةمعلومات حمدَّاملؤمتر ألمانة  ممثل قدَّم  -٥٢
أنـه يف وقـت    مثـل ن املدوريت االستعراض األوىل والثانية. ففيما يتعلق بدورة االستعراض األوىل، بـيَّ 

دولـة طرفـاً مستعَرضـة، قـد      ١٧٩دولة طرفاً مستعَرضة، مـن أصـل    ١٧٣إعداد هذا التقرير كانت 
زيـارة   ١٥٤حـواراً مباشـراً (   ١٦٦أجابت علـى قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، وكـان قـد أجـري         

خالصـة وافيـة. وكانـت سـت خالصـات       ١٥٦اجتماعاً مشـتركاً يف فيينـا)، وأجنـزت     ١٢طرية وقُ
  .وافية أخرى قد بلغت مراحل متقدمة من اإلجناز

مجيـع الـدول األطـراف    أنَّ األمانة الفريق ب لممث وفيما يتعلق بدورة االستعراض الثانية، أبلغ  - ٥٣
املستعَرضة يف السنة األوىل من الدورة الثانية قد عينت جهات االتصال اخلاصة هبـا. وعـالوة    ٢٩الـ

مباشــراً  حــواراً ١٤دولــة علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة، وأجــري    ٢٠علــى ذلــك، أجابــت  
طريـة أخـرى مراحـل    بلغ اإلعداد لعدة زيـارات قُ  طرية واجتماع مشترك واحد)، وقدزيارة قُ ١٣(

خمتلفة من التخطيط. ويف وقت إعـداد هـذا التقريـر، كانـت خالصـتان وافيتـان قـد أجنزتـا، وثـالث          
خالصــات أخــرى قيــد اإلجنــاز. وبفضــل تنظــيم أنشــطة تدريبيــة يف املراحــل املبكــرة مــن دورة           

السنة الثانية من الدورة الثانيـة مـن تعـيني     االستعراض، متكنت غالبية الدول األطراف املستعَرضة يف
، وحظيـت الـدول األطـراف بفرصـة     بوقت كـاف  جهات االتصال اخلاصة هبا قبل بدء استعراضاهتا

  . املشاركة يف اإلعداد املبكر لقوائمها املرجعية للتقييم الذايت
دوريت  وأبلــغ عــدد مــن املــتكلمني عــن خــربات بلــداهنم يف جمــال إجــراء االستعراضــات يف    -٥٤

بلـداهنم قـد أنشـأت     نَّاالستعراض األوىل والثانية. ويف هذا الصدد، أبلغ بعض املـتكلمني الفريـَق بـأ   
أفرقة عمل مشتركة بني املؤسسـات ألغـراض االستعراضـات، وخباصـة إلعـداد الـردود علـى قائمـة         

ورة األوىل، كدولة التقييم الذايت املرجعية. وشدد بعض املتكلمني على أنَّ اخلربات املكتسبة من الد
ضـة، قـد سـاعدت سـلطاهتم الوطنيـة علـى إجـراء        كدولـة طـرف مستعرِ  كـذلك  طرف مستعَرضـة و 

االستعراضــات يف دورة االســتعراض الثانيــة. وفيمــا يتعلــق بالتحضــري للــدورة الثانيــة، أعــرب عــدة    
كني يف واخلـرباء احلكـوميني املشـار   هـات االتصـال   متكلمني عن تقديرهم لتنظيم دورات تدريبية جل

طريـة. وأبـرز أحـد املـتكلمني املمارسـة اجليـدة املتمثلـة يف تنظـيم         لية قبل بدايـة االستعراضـات القُ  اآل
طريـة،  ملؤسسـات احلكوميـة وسـائر اجلهـات املعنيـة قبـل إجـراء الزيـارة القُ        فائـدة ا جلسات إحاطـة ل 

ــة         ــى أمهي ــتكلم آخــر عل ــديو. وشــدد م ــداول بالفي ــق الت ــة عــن طري ــا األمان ــتعلم مــن  تشــارك فيه ال
ليـة  اآلاملمارسات اجليدة املستمدة من استعراضـات الـدورة األوىل املنفـذة مـن أجـل حتسـني كفـاءة        

وتيسري جهود اخلرباء املعنيني. واقترح أحد املتكلمني أن تعد األمانة جمموعة شاملة من املمارسـات  
ــدة يف إجــراء االستعراضــات القُ  ــدورة األوىل، ميكــن االست  اجلي ــة خــالل ال ــا يف إجــراء  طري رشــاد هب

موضـوع إنشـاء جلـان تعـىن بتنفيـذ       االستعراضات خالل الدورة الثانية. وتناول عدة متكلمني أيضـاً 
  . طريةالتوصيات املنبثقة عن االستعراضات القُ
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الـيت تلقتـها    ٥١ا يستند إىل التقارير الــ شفوي األمانة حتديثاً ممثل وتيسرياً للمناقشات، قدم  -٥٥
منها على طلبـات معلومـات بشـأن املمارسـات اجليـدة واخلـربات والتـدابري         دادول رمن الاألمانة 

، مبـا يف ذلـك املعلومـات املتعلقـة     ةطريـ القُ اتذات الصلة اليت اختذهتا الدول بعـد إمتـام االستعراضـ   
  .باملساعدة التقنية

يف  هاوكذلك بدوروقد أقرت مجيع الدول يف تقاريرها مبا لآللية من قيمة يف عملية التعلم   -٥٦
ويف عملها كحافز إلجراء إصـالحات داخليـة.   يف تعزيز فهم التحديات املاثلة أمام تنفيذ االتفاقية و

عــن التــدابري التشــريعية الــيت اختــذهتا بعــد إجنــاز   األطــراف مــن الــدول  يف املائــة ٨٦أبلــغ  اجملمــوع،
عـن التحسـينات الـيت طـرأت     راف األطـ يف املائة مـن الـدول    ٥٩طرية، يف حني أبلغ استعراضاهتا القُ

على هياكلها املؤسسية وعلـى التعـاون علـى الصـعيد الـوطين بفضـل عمليـة االسـتعراض. وأشـارت          
 يسـرت قـد   - قبل عملية االستعراض وخالهلا وبعدها -ة إىل أنَّ اآللياألطراف قرابة نصف الدول 

ة علـى ذلـك، فقـد نـتج     إنشاء وفتح خطوط اتصال جديدة بني أصحاب املصلحة الوطنيني. وعالو
لالضــطالع باستعراضــاهتا يف  األطــراف أيضــاً عــن الــزخم الــذي ولدتــه اجلهــود الــيت بذلتــها الــدول 

  . الدورة األوىل عدد من املبادرات اليت ستستعرض يف املقام األول خالل دورة االستعراض الثانية
رر العديـد مـن املـتكلمني    يف تقاريرها، كـ األطراف لمعلومات اليت قدمتها الدول لوتأكيداً   -٥٧

التزام بلداهنم باآللية. وأكد معظم املتكلمني على أمهية اآللية وعلى فائدهتا يف حتديـد الثغـرات علـى    
ــها واملؤسســية، فضــالً   ــرز العديــد مــن    الصــعيد الــوطين، التشــريعية من ــدة. وأب عــن املمارســات اجلي

عليهـا مـن العمـل كخـرباء      وادة الـيت حصـل  املتكلمني أيضاً قيمة اآللية يف عملية الـتعلم ومـدى الفائـ   
دول أطراف مستعَرضـة. وأثـين خصوصـاً علـى البعـد املتعلـق       من انتمائهم لحكوميني مستعرِضني و

  .بتعلم النظراء يف عملية االستعراض
التشـريعية، بيَّــن معظـم املـتكلمني كيـف أنَّ عمليـة        وفيما يتعلق بالتعديالت واإلصالحات  - ٥٨

صوغها. وأشـار  يف حنو مباشر إىل صوغ واعتماد قوانني جديدة أو الشروع  االستعراض أدت على
عدة متكلمني إىل التعديالت اليت أجريت على قوانني بلداهنم املعنية حبماية املبلغني ومحايـة الشـهود   

البالغــات دون  بتقــدمي يســمحتعــديل  علــىأحــد املــتكلمني دد جلعلــها متماشــية مــع االتفاقيــة. وشــ
كشــف اهلويــة واإلدالء بشــهادة دون الكشــف عــن هويــة الشــاهد. ومشلــت جمــاالت اإلصــالح         

املـتكلمني إىل  عـدد مـن    ، أشـار يف هـذا الصـدد  والتشريعي األخـرى أطـر مكافحـة غسـل األمـوال،      
ة واإلفصــاح عــن تضــارب التحســينات الــيت أدخلــت علــى نظــم دوهلــم بشــأن اإلقــرار بالذمــة املاليــ 

ن عـدة مـتكلمني التـدابري الـيت اختـذهتا دوهلـم مـن        يَّ، استناداً إىل نتائج عملية االستعراض. وبـ املصاحل
أجل سد الثغـرات يف تشـريعاهتا املتعلقـة بالرشـوة، وأبلـغ العديـد منـهم عـن البعـد الـدويل للرشـوة.            

اص مـن  التصدي للفسـاد يف القطـاع اخلـ    هبدفوأشار بضعة متكلمني إىل اجلهود اليت تبذهلا دوهلم 
إىل  األطــراف دولاثنتــان مــن الــخــالل ســن قــوانني جديــدة وكســب دعــاوى قضــائية. وأشــارت   

يف إحـدى تينـك   صـبح نافـذة   هـا علـى أحكـام فتـرة التقـادم، الـيت كانـت ال ت       االتعديالت اليت أدخلت
  .  من تاريخ ارتكاهبا من تاريخ اكتشاف اجلرمية بدالًابتداء الدولتني إال 

تكلمني على فائدة إجراء مشاورات مع طائفة واسعة من اجلهات املعنيـة  وشدد عدد من امل  - ٥٩
خالل خمتلف مراحل عملية االستعراض، مبا يف ذلك مرحلة الرد على قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة   
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طرية. وأشار أحد املتكلمني إىل أنَّ بلده قد ذهـب إىل حـد اعتمـاد قـانون بشـأن      وإجراء الزيارة القُ
ــة       يموتنظــمشــاركة  ــة األخــرى إنشــاء جلــان خمصصــة لتنســيق عملي اجملتمــع املــدين. ومشلــت األمثل

االستعراض على الصعيد الوطين. وأبرز أحد املتكلمني كيف أنَّ بلده أشرك جهات معنية خارجيـة  
  .  يف جلنة متابعة وطنية أيضاً
مؤسســية  وأشـار عــدة مـتكلمني إىل أنَّ عمليــة االسـتعراض قــد أدت إىل إحـداث تغــيريات      -٦٠

متنوعة، منها إنشاء هيئات جديدة خمصصة ملكافحة الفساد. كما أشـار مـتكلم آخـر إىل أنَّ النيابـة     
املتخصصة مبكافحة الفساد يف دولته، واليت أنشئت بعد عملية االستعراض، قد بدأت بالفعل النظـر  

  .يف قضايا الفساد
تشـمل  هـي  االسـتعراض الثانيـة. و  كرت أيضاً عـدة مبـادرات مرتبطـة بالتحضـري لـدورة      وذُ  -٦١

ــوظفني العمــوميني، وتعــديل وتعزيــز نظــم االشــتراء           ــاد مــدونات جديــدة لقواعــد ســلوك امل اعتم
لعمـل  العمومي، واعتماد معايري جديدة لإلبالغ املايل. وبيَّــن عـدد مـن املـتكلمني اجلهـود املبذولـة ل      

د لصاحل األطفال والشباب، وأشـاروا  تثقيف بشأن مكافحة الفساالتوعية وللبرامج  على توفري أيضاً
  .إىل أنَّ موضوع مكافحة الفساد قد أدرج يف املناهج املدرسية

التابعـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة      الفسـاد  أمانات آليات مكافحةاألمانة إىل أنَّ وأشار ممثل   -٦٢
قــد  واجلرميــة خــدِّراتومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وجملــس أوروبــا ومكتــب امل

بشـأن تعزيـز أوجـه    يف بـاريس  حلقة عمـل مشـتركة    ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٣و ٢٢عقدت يومي 
نظــراء جلهــود مكافحــة الفســاد. وبعــد الالتــآزر وتبــادل املمارســات اجليــدة يف إجــراء استعراضــات  

التحــديث الشــفوي بشــأن نتــائج حلقــة عمــل بــاريس، الــذي قدمتــه األمانــة إىل الفريــق يف دورتــه    
لينظـر  ا عن حلقـة العمـل   خطي ابعة املستأنفة، طلبت عدة دول أطراف إىل األمانة أن تعد تقريراًالس

ــه ــد أُ فيــــ ــق. وقــــ ــذادرج الفريــــ ــائق  هــــ ــر يف وثــــ ــةالتقريــــ ــدورة الثامنــــ ــة الــــ ــر الوثيقــــ  (انظــــ
1/CRP.2017CAC/COSP/IRG/(متابعة حلقـة  أنشطة األمانة أيضاً الفريَق على بعض  ممثل . وأطلع

واملشـاركة يف   إرسـال كـل آليـة ملمـثلني عنـها إىل اجتماعـات اآلليـات األخـرى         اليت تشملالعمل، 
مـن املزمـع تنظـيم    أنَّ بـ أيضـا  الفريـَق   املمثـل  الدورات التدريبية املخصصة للمستعرِضـني. كمـا أبلـغ   

ستسعى األمانة أنَّ الدورة السابعة ملؤمتر الدول األطراف، و يعقد على هامشحدث جانيب مشترك 
  احلدث. هذااملهتمة بشأن  ألطرافالتماس آراء الدول اأيضاً إىل 

 ،تعزيـز أوجـه التـآزر   هبـدف  اليت اختذهتا األمانة  امللموسة ورحب عدة متكلمني باخلطوات  - ٦٣
ــادل     ــي االزدواجيــة، وتب ــا يلغ ــن آليــات       مم ــة م ــار كــل آلي ــة يف إط ــات ذات الصــلة اجملموع املعلوم

ء االستعراضات الدولية ملكافحة الفساد مع أمانات املمارسات اجليدة يف إجرااالستعراض وكذلك 
بـذل هـذه    األمانـة علـى مواصـلة    نياملـتكلم  عـدد مـن   اآلليات املتعـددة األطـراف األخـرى. وشـجع    

لمــؤمتر لالــدورة الســابعة يعقــد علــى هــامش حــدث جــانيب مشــترك  تنظــيم، بوســائل منــها اجلهــود
حلاجـة إىل حتقيـق الكفـاءة وفعاليـة التكلفـة يف      وتعميق تفكريها يف هذا الصدد، واضعة يف اعتبارها ا

. وأشـار أحـد   إىل أقصى حد عمليات االستعراض، مما خيفف العبء الواقع على الدول واملمارسني
 آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساداملتكلمني على حنو خاص إىل التعاون مع 

ليت سبق هلا أن قيَّمت مدى تنفيذ أعضـائها لألحكـام املتعلقـة مبنـع     التابعة ملنظمة الدول األمريكية، ا
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الفساد. وأشار متكلم آخر إىل ضـرورة التأكـد مـن عـدم حـدوث تنـاقض بـني اسـتنتاجات خمتلـف          
  .  آليات االستعراض

نتــائج حلقــة العمــل قــد  أنَّ يف امليــدان االقتصــادي بــ  ممثــل منظمــة التعــاون والتنميــة وأفــاد   -٦٤
نتيجــة أوىل لتلــك ك هيف اجتمــاع عقــده مــؤخراً الفريــق العامــل املعــين بالرشــوة وأنــ  نوقشــت فعــالً 

تنشر املنظمة اعتباراً من اآلن طائفة أوسع من الوثائق على موقعها الشبكي. وأطلع ممثل ساملناقشة، 
 مـع املؤسسـات األخـرى يف ميـدان    اليت تضطلع هبا املنظمة  التعاون ةاملنظمة الفريَق أيضاً على أنشط

مكافحــة الفســاد، مبــا فيهــا مصــرف التنميــة اآلســيوي ومصــرف التنميــة األفريقــي وصــندوق النقــد  
يف هــذا  منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــاديورحــب عــدة مــتكلمني مبشــاركة  .الــدويل

 جمموعـة الــدول املناهضـة للفســاد  االنفتــاح الـذي أبدتــه   كمــا أشـار أحــد املـتكلِّمني إىل  االجتمـاع.  
تابعة جمللس أوروبا فيما خيص مناقشة أوجه التآزر املمكنة، وأعرب عن أسفه لتعذر مشاركتها يف ال

  .  دورة فريق استعراض التنفيذجلستها العامة تعقد يف نفس وقت انعقاد نَّ االجتماع أل
 نينبغـي أ وال آثـار ماليـة    ميكـن أن تكـون لـه   وأشار بعض املتكلمني إىل أنَّ تعزيـز التعـاون     -٦٥
خمتلـف آليـات   األمانة إىل أنَّ املشاركة املتبادلـة يف اجتماعـات    ممثل على األمانة. وأشار شكل عبئاًي

وأضـاف أنـه   املرجعـي لكـل آليـة ومبتطلبـات السـرية.       باإلطـار مقيدة االستعراض املتعددة األطراف 
للحضـور بصـفة مراقـب يف اجتماعـات الفريـق العامـل        يـدعى واجلرميـة   خـدِّرات أنَّ مكتـب امل  رغم

املعين بالرشوة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي ويف اجتماعـات جمموعـة الـدول      
تنفيذ الاملناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا، إال أنه ال ميلك صفة مراقب يف اجتماعات آلية متابعة 

ألمريكية. وفيما يتعلق بالزيارات امليدانيـة املشـتركة، طُلـب إىل األمانـة تقـدمي      التابعة ملنظمة الدول ا
  .املقبل لفريقجتماع امزيد من املقترحات امللموسة بشأن جدوى وفعالية تلك الزيارات يف ا

    
    املساعدة التقنية  -خامساً  

يف تقـدمي املسـاعدة التقنيـة، مـن     ألمانة حملةً عامةً عمَّا ترتَّب على اآللية مـن تـأثري   ممثل ل قدَّم  -٦٦
خـالل حتديــد االحتياجــات مــن التعــاون الــتقين وإجيــاد فــرص جديــدة لــذلك التعــاون. وُشــدِّد علــى  

لتقــدمي املســاعدة التقنيــة مــن أمهيــة مســتمرة يف دعــم جهــود الــدول األطــراف لتنفيــذ التوصــيات  مــا
  املنبثقة عن االستعراضات.

التقنيـة املسـتبانة يف االستعراضـات     الحتياجـات املسـاعدة   يافوشـ  حتـديثاً وقدَّم ممثل لألمانـة    -٦٧
االحتياجـات إىل املسـاعدة التقنيـة    أنَّ القُطرية اليت أجنزت منذ دورة الفريق السابعة املستأنفة. فذكر 

 موقــدَّالـيت أُجنـزت يف اآلونـة األخـرية.      ١٩خالصـة مـن اخلالصـات الوافيــة الــ     ١٥قـد اسـُتبينت يف   
حتلــيالً الحتياجــات املســاعدة التقنيــة الشــاملة الــيت ُحــدِّدت يف الــدورة األوىل مــن          أيضــاً املمثــل

ــد   ــه   حــدَّداالستعراضــات. وق ــا جمموع ــراف الـــ    ١٠٥م ــدول األط ــيت أجنــزت   ١٥٦دول مــن ال ال
االتفاقيـة ونـوع املسـاعدة التقنيـة      حبسب مواداستعراضاهتا احتياجات املساعدة التقنية، اليت ُصنفت 

املسـاعدة التقنيـة   طلـب املتزايـد علـى     إىل استمرار احلاجة إىل موارد من أجل تلبيـة ال ريشالالزمة. وأ
  املساعدة. هذهعلى الصعيد العاملي ومعاجلة النقص املتنامي يف تقدمي 
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 خـدِّرات مكتـب امل الـيت يقـدمها    التقنيـة  األمانـة أيضـاً حملـةً عامـةً عـن املسـاعدة       ممثل وقدَّم  -٦٨
على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين، مبـا يف ذلـك مـن خـالل شـبكته مـن مستشـاري         واجلرمية

بصـفته جهـةً تقـدِّم    واجلرميـة   خـدِّرات املطريني. وأُبرز دور مكتب مكافحة الفساد اإلقليميني والقُ
راً ميسِّـ  املساعدة التقنية الالزمة لتلبية املتطلبـات املسـتبانة مـن نتـائج عمليـة االسـتعراض، ووسـيطاً       

يساعد على مواءمة االحتياجات املستبانة يف عمليات االستعراض مع اجلهات املقدِّمـة للمسـاعدة   
واسـتدامة املسـاعدة التقنيـة املقدمـة إىل أقصـى       تـأثري  كـل مـن   التقنية غري املكتب، من أجل زيـادة 

وات لـدعم  مبادرة استرداد املوجودات املسروقة (مبـادرة "سـتار") وضـعت أد   أنَّ  وأشري إىلحد. 
، اتالتشــريع صــوغطريــة لاجلهــود املبذولــة الســترداد املوجــودات املســروقة، وقــدمت مســاعدة قُ 

والتـــدريب وبنـــاء القـــدرات بشـــأن  ،ودعـــم القضـــايا، وإنشـــاء وحـــدات الســـترداد املوجـــودات
  .واإلفصاح عنهاوتعقب املوجودات  ،التحقيقات املالية

مت حلقة نقـاش مشـاركني مـن الـدول األطـراف      وبغية تيسري املداوالت بشأن املسألة، ض  -٦٩
  لتنفيذ االتفاقية. دة تقنية دعماًاليت تلقت مساع

وأعلم مناظر من السلفادور الفريق بأنَّ املساعدة التقنية تناولت األولويات احملددة من خـالل    - ٧٠
وسـائر مقـدِّمي املسـاعدة. ومشـل التقـدم      واجلرميـة   خـدِّرات املعملية االستعراض، وقُدِّمت من مكتـب  

احملرز تنقيح واعتماد التشريعات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بني اهليئات التحقيقية والقضائية، وزيـادة  
قدرات أجهزة إنفاذ القانون على كشف حاالت الفسـاد والتحقيـق فيهـا. وقـد مت أيضـاً إحـراز تقـدم        

العموميني، وتوعيـة   ِقبل املوظفنيمن  اإلقرارات باملوجودات واستعراضمن خالل زيادة فعالية الرقابة 
اجلمهور ومحالت التوعية البعيدة املـدى، واعتمـاد تـدابري حلمايـة املـبلِّغني، وتوضـيح إجـراءات تسـليم         
املطلوبني، وتفعيـل املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، وتعزيـز إجـراءات الضـبط واملصـادرة والتجريـد بشـأن           

شتمل علـى زيـادة كـبرية يف    ية. وذُكر أنَّ تأثري املساعدة التقنية املقدمة والتدابري املتخذة عائدات اجلرمي
ــا          ــرية األخــرى. وأم ــة اخلط ــرائم الفســاد واألنشــطة اإلجرامي ــة القضــائية بشــأن ج ــق واملالحق التحقي

الية واسـتخدام  فتشمل إجراء التحقيقات امل مل تلبَّ بعداالحتياجات اإلضافية من املساعدة التقنية اليت 
  أساليب التحري اخلاصة يف قضايا الفساد.

وغـريه  واجلرمية  خدِّراتاملمن مكتب نام طريقة تقدمي املساعدة التقنية  وأبرز مناظر من فييت  - ٧١
مـن مقـدِّمي املسـاعدة لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة مبـا يتماشـى مـع االحتياجـات احملـددة مـن خـالل عمليـة               

ــة املأنَّ االســتعراض. وذكــر   ــام  ســاعدة التقني ــيح قانوهنــ    يف فييــت ن ــات تنق ــى عملي ــق تركــز عل ا املتعل
كافحــة الفســاد، وتعزيــز السياســات والتــدابري الراميــة إىل منــع الفســاد،   ا املتعلــق مبالعقوبــات وقانوهنــب
، وبناء القدرات علـى التحقيـق واملقاضـاة يف قضـايا الفسـاد.      اإلقرارات باملوجودات فحص قبة وارمو

تدابري اختذت لتشجيع مشاركة اجملتمع املـدين يف منـع الفسـاد وكشـفه.     أنَّ إىل ذلك، أُبلغ ب وباإلضافة
كما اختذت تدابري أخرى بدعم من مقدِّمي املساعدة لتحسني الرصد واإلبالغ عـن حـاالت الفسـاد،    
وإنشــاء آليــات للتنســيق الــداخلي، وتعزيــز دور اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول يف جمــال مكافحــة      

لفساد. كما أُبلغ عن التخطيط الختاذ تدابري إضافية لتعزيز التعاون الدويل واملساعدة القانونية املتبادلـة  ا
  من أجل التنفيذ يف املستقبل.
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جهـود مكافحـة الفسـاد،     إليهوأبرز متكلمون أمهية االتفاقية بوصفها األساس الذي تستند   -٧٢
املساعدة التقنية هي عنصر حيوي من عناصر االتفاقية وآلية اسـتعراض تنفيـذها. وأبـرز    أنَّ وذكروا 

بلداهنم لدورة االسـتعراض الثانيـة، فطلبـوا مسـاعدة      األعمال التحضريية اليت تقوم هباعدة متكلمني 
ــترداد          ــع واس ــة يف جمــايل املن ــوا مســاعدة تقني ــا طلب ــة، كم ــتعداداً لالستعراضــات القادم ــة اس تدريبي

مــن املفيــد للــدول األطــراف املستعَرضــة والــدول األطــراف  أنَّملوجــودات. وذكــر أحــد املــتكلمني ا
ــب    ــو أمكــن ملكت ــة  خــدِّراتاملاملستعرِضــة ل ــة اخلــرباء     واجلرمي ــن أجــل معاون ــدِّم املســاعدة م أن يق

  ا.احلكوميني يف التمرس على قائمة التقييم الذايت املرجعية وامللحوظات اإلرشادية املقترنة هب
مـن   هنج قُطري، مبـادرةً وتنفيـذاً،   باتِّباع املساعدة التقنية تقدَّم أن ضرورة متكلمون وأكَّد  -٧٣

مي وغريه من مقـدِّ  واجلرمية خدِّراتاملأجل معاجلة نتائج عملية االستعراض، وأزجوا الشكر ملكتب 
ة متكلمني دَّة. وسلط عتقدمي املساعدة التقني يفاملساعدة، مبا يف ذلك مبادرة "ستار"، على دعمهم 

ــة،      الضــوء  ــة، والتحقيقــات املالي ــة يف احملاســبة اجلنائي ــة إىل املســاعدة التقني ــى االحتياجــات احلالي عل
واستخدام أساليب التحرِّي اخلاصة، والتعاون الدويل، واسترداد املوجـودات، وكـذلك أعربـوا عـن     

من أجل سد الفجوة املتَّسعة باستمرار يف واجلرمية  خدِّراتاألمل يف أن ُتتاح موارد كافية ملكتب امل
الـيت   طلبـات املسـاعدة التقنيـة   قلـق خبصـوص عـدد    ال عـن متكلمـون  عـرب  جمال املساعدة التقنيـة. وأ 

عــدد كــبري مــن طلبــات  صــدرمنــذ دورة االســتعراض األوىل، واحتمــال أن ي تــهاتلبي يــتعنييــزال  ال
  الثانية.من دورة االستعراض اجلديدة املساعدة التقنية 

صوغ عمليات إصالح وطنية يف طري املنفردة وأقر متكلمون بأمهية تقارير االستعراض القُ  -٧٤
استراتيجية وحمدَّدة األولويات. واقترح بعض املتكلمني اعتمـاد خطـط تنفيـذ مفصَّـلة مـن شـأهنا أن       

ــمت ــة  ثِّ ــدِّمي املســاعدة التقني ــاً ملق ــز    ،ل مرجع ــى تنســيق اجلهــود وتعزي ــآزر   وأن تســاعد عل ــط الت رواب
دعــم رصــد يف  ســتفيد أيضــاًهــذه اخلطــط التنفيذيــة أنَّ وأضــافوا واجتنــاب التــداخل واالزدواجيــة. 

أن تسـاعد التـدابري املتخـذة علـى      بـدوره  كفلسـي وتقييم التقدم احملرز وفعالية املسـاعدة التقنيـة، ممـا    
  نمية املستدامة.خفض حاالت الفساد ودعم االستراتيجيات الوطنية األوسع املتعلقة بالت

الصـادرة عـن    للتوصـيات  جهـود اإلصـالح يف بلـداهنم اسـتجابةً     م متكلمون أمثلة علىوقدَّ  -٧٥
وغ عمـل ملكافحـة الفسـاد، وصـ    وخطـط  االستعراضات املنجـزة. ومشـل ذلـك وضـع اسـتراتيجيات      

، التشــريعات وتنفيــذها، وبنــاء قــدرات احملققــني واملــدعني العــامني، ومحــالت التوعيــة العموميــة         
واستخدام أساليب التحري اخلاصة وتعزيـز آليـات مصـادرة املوجـودات واسـتردادها. وأشـار عـدة        

يف هـذا  متكلمني إىل أمهيـة املشـاركة يف اجلـوالت الدراسـية للخـرباء يف قضـايا الفسـاد واملمارسـني         
  كوسيلة للتشارك يف املمارسات اجليدة على الصعيدين اإلقليمي والدويل.تها استضافو اجملال
م املسـاعدة التقنيـة علـى أسـاس ثنـائي وإقليمـي. وأشـار        دِّعـدة دول أطـراف تقـ    نَّأبـ أُبلغ و  -٧٦

متكلمون إىل أمهية التشارك يف االحتياجات مـن املسـاعدة التقنيـة واألنشـطة املخطـط هلـا فيمـا بـني         
ون فيما بني م من األقران، والتعالُّمجيع مقدمي املساعدة من أجل تعزيز التعاون والتشجيع على التع

ط الضـوء علـى احلاجـة إىل إجـراء مناقشـات بشـأن       لِّبلدان اجلنوب وتبادل املمارسات اجليـدة. وسُـ  
دورات برجمـة املسـاعدة والعمليـات    املساعدة التقنية ملعاجلة عـدد مـن املسـائل العمليـة، مبـا يف ذلـك       

حمللـي أو الصـعيد املركـزي،    على الصعيد اُتتَّخذ القرارات بشأن التمويل  كانتوما إذا  اخلاصة هبا،
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تقـدمي املسـاعدة التقنيـة تسـتند إىل احتياجـات       بشأنوما إذا كانت األولويات املواضيعية واجلغرافية 
  املساعدة التقنية املقدَّمة. وتأثريالبلدان املتلقية. وأبرز املتكلمون أيضاً أمهية تقييم فعالية 

الـربامج واألنشـطة    عمـا تضـطلع بـه مـن    الفسـاد  أبلغ ممثل عن األكادميية الدولية ملكافحـة  و  -٧٧
  تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية.اليت هتدف إىل التعليمية 

    
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -سادساً  

الـدورتني األوىل والثانيـة   أعمـال  تسيري يف ألمانة معلومات عن النفقات املتكبدة ل ممثل مقدَّ  -٧٨
، والنفقـــات املتوقعـــة إلكمـــال الـــدورة األوىل، ٢٠١٧شـــباط/فرباير  ٢٨ ليـــة االســـتعراض حـــىتآل

أيضـاً معلومـات    املمثل والنفقات املتوقعة لتسيري العمل يف السنتني األوليني من الدورة الثانية. وقدم
تـدابري  الملتحـدة وكـذلك مـن التربعـات وعـن      مفصلة عن املوارد املتلقاة من امليزانيـة العاديـة لألمـم ا   

  القتصاد يف التكاليف.الراهنة ل
تقـدير للـدول الـيت قـدمت تربعـات وأعلنـت عـن تعهُّـدات         العـن   املمثـل  أعـرب بعد أن و  -٧٩

املطلوبـة مـن    بني التربعات املتلقاة واملوارديف التمويل  االنتباه إىل الثغرة القائمة وجَّه، لدعم اآللية
النفقـات املتكبـدة    يالتربعـات املقدمـة تغطـ   أنَّ فـرغم  . انية من أجل تسيري عمـل اآلليـة  خارج امليز

الـدورة األوىل سـوف تكتمـل بنهايـة     أنَّ آللية بـافتراض  للدورة األوىل يف ااملتوقعة النفقات و فعالً
ــام  ــاكأنَّ إال ، ٢٠١٧ع ــدرها    فجــوة هن ــل ق ــق  دوالر  ٣ ١٦٧ ٤٠٠كــبرية يف التموي ــا يتعل فيم
آذار/مـارس   ١دة منـذ  بعد أخذ النفقـات املتكبَّـ  و .عمل السنتني األوليني من الدورة الثانية بتسيري
ــة  ٢٠١٧ ــدورة الثانيـ ــذ الـ ــبان لـــدعم تنفيـ ــإنَّيف احلسـ ــدو  ، فـ ــغ جممـــوع نفقـــات الـ ــة بلـ رة الثانيـ
مليــون دوالر  ١,١٨، ممــا أســفر عــن رصــيد نقــدي للــدورة الثانيــة مقــداره  مليــون دوالر ١,٢٦

يف الرصـيد النقـدي منـذ تشـرين      املسجل إىل أنه على الرغم من التحسن مثلامل أمريكي. وخلص
أن تؤدي احلالة املالية يف هناية املطاف إىل وقـف سـري    هناك خطر، فال يزال ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

لـن   هبأنـ  الفريـق أيضـاً   ملمثـل . وأبلغ اعظيماً اكتسب زمخاً قدتنفيذ الدورة الثانية نَّ أللية اآلعمل 
يف  منــوايف ظــل الوضـع احلــايل أن متـول مشــاركة ممـثلني مــن أقـل البلــدان      األمانـة  ون يف وســعيكـ 

  .فريق الثامنة املستأنفةالدورة يف ملؤمتر السابعة وادورة 
ويف ضوء احلالة املالية العامة، قدم ممثل األمانـة معلومـات مفصـلة عـن التـدابري الـيت اختـذهتا          -٨٠

األمانة خلفض النفقات منذ املناقشة اليت دارت يف هذا الشأن يف الـدورة السـابعة املسـتأنفة للفريـق.     
ل بلـد  وتشمل هذه التدابري: (أ) قصر تقدمي التمويل، عند طلبـه، علـى مشـارك واحـد فقـط مـن كـ       

والبلــدان ذات الــدخل املــنخفض والبلــدان ذات الــدخل املتوســط   منــوامســتعرِض مــن أقــل البلــدان 
األدىن؛ و(ب) مطالبة مجيع البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان ذات الدخل املتوسـط األعلـى بـأن    

تشــجيع طريــة؛ و(ج) تتكفــل بتمويــل مشــاركتها يف تــدريب اخلــرباء احلكــوميني ويف الزيــارات القُ  
علـى أن تتكفـل مباشـرة بتمويـل      البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان ذات الدخل املتوسط األعلى

ــدخل       ــدان ذات ال ــدين مــن البل نفقــات الســفر واإلقامــة الالزمــة ملشــاركة اخلــرباء احلكــوميني املوف
طريــة الــيت  يف الزيــارات القُ منــوااملــنخفض والبلــدان ذات الــدخل املتوســط األدىن وأقــل البلــدان      

تستضيفها هـذه البلـدان؛ و(د) تشـجيع مجيـع البلـدان علـى أن ترتـب لترمجـة وثـائق العمـل وتـوفري            
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مطالبـة مجيـع البلـدان بـأن تقتصـر يف      ه) طريـة كتـربع عـيين؛ و(   الترمجة الشفوية خالل الزيارات القُ
راء االســتعراض ردهــا علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة علــى املعلومــات اجلوهريــة الالزمــة إلجــ  

وجتنب تقدمي معلومات مزدوجة وغري ذات صلة؛ و(و) تشجيع كل البلدان على أن تبذل قصـارى  
جهدها للحد من لغات االستعراض باالكتفاء بلغتني على األكثر لكل استعراض. وأعربـت األمانـة   

ة. وقـال املمثـل   عن أملها يف أن حتقق هذه التدابري النتـائج املنشـودة دون املسـاس جبـودة عمـل اآلليـ      
للمشـاركة يف دورات الفريـق    منـوا تستطيع أن توفر التمويل الالزم ألقل البلدان  األمانة لن إنَّ أيضاً

ا لو استمر االجتاه احلايل يف التمويل.باستثناء دورة واحدة سنوي  
، ٦/١اره األمانـة قـد راعـت، بنـاًء علـى طلـب املـؤمتر يف قـر        أنَّ وأبلغ ممثل األمانة الفريق بـ   -٨١

وجود هذا العجز يف املبلغ املطلوب لدعم الدورة الثانية يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة السـنتني   
للقسـم السـابع مـن اإلطـار املرجعـي لآلليـة. وسـيجري         املقدمة من املكتب، وفقـاً  ٢٠١٩-٢٠١٨

اض الثانية والعجز يف التمويـل  اإلبقاء على التقديرات احلالية بشأن املتطلبات الالزمة لدورة االستعر
  ريثما تبت اهليئات املختصة واجلمعية العامة يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني التالية.

اختـاذ املزيـد مـن تـدابري     أنَّ األمانة وحـذر مـن    اليت عرب عنها ممثل شواغلالوكرر الرئيس   -٨٢
بقـدرة البلـدان الناميـة علـى املشـاركة      خفض التكاليف ميكن أن تكون له آثار مـن بينـها املسـاس    

  الكاملة يف عملية استعراض التنفيذ.
عن شواغلهم اخلاصـة بشـأن احلالـة املاليـة آلليـة االسـتعراض مـع         ر عدة متكلمني أيضاًبَّوع  -٨٣

اإلعراب يف نفس الوقت عن دعمهم القوي هلا. ويف هذا السياق، عدَّد بعـض املـتكلمني التربعـات    
  ة والالحقة املقدمة من بلداهنم لآللية.السابقة واألخري

ب املتكلمون بتقرير األمانة املايل ملا اتسم به من شفافية ومشول، وأعربوا عن دعمهم ورحَّ  -٨٤
لتــدابري خفــض التكــاليف الــيت اختــذهتا. ودعــا بعضــهم إىل إجــراء اســتعراض متفــتح لتكــاليف اآلليــة 

شـيد األعمـال اجلاريـة يف إطـار اآلليـة وزيـادة       وطريقة عملها، على أن يتضـمن أسـاليب مبتكـرة لتر   
كفاءة تكلفتها. وسلط بعض املتكلمني الضوء على اآلثـار السـلبية لالستعراضـات املتعـددة اللغـات      
على تكاليف اآللية وفعاليتها وحثوا الـدول األطـراف علـى أن ختفـض عـدد اللغـات املسـتخدمة يف        

حينمـا ُيطلـب منـها العمـل بلغـات أخـرى خبـالف        االستعراضات بقدر املستطاع وأن تبدي املرونة 
علـى   تـدابري أخـرى مـن شـأهنا أن تـؤثر سـلباً      أيِّ لغتها الرمسية. وحذر متكلمون آخرون مـن اختـاذ   

تدابري االقتصاد يف التكاليف ينبغـي أن تكـون طوعيـة    أنَّ طرية وأشاروا إىل جودة االستعراضات القُ
ا وزيـادة  جتماعات الفريق إىل اجتمـاع واحـد سـنوي   فحسب. واقترح أحد املتكلمني ختفيض عدد ا

  مدة دورة االستعراض الثانية لتوفري املزيد من الوقت ملواجهة عبء العمل.
وردا على الشواغل اليت أثارها أحد املتكلمني بشأن زيـادة تكـاليف اآلليـة، أوضـح ممثـل        -٨٥

يــة ترجــع إىل حــد بعيــد إىل ارتفــاع عــدد  هــذه الزيــادة يف املــوارد املطلوبــة لتســيري اآللأنَّ لألمانــة 
ــة يف عــام        ــدء عمــل اآللي ــذ ب ــة أو انضــمت إليهــا من ــيت صــدقت علــى االتفاقي ــدان ال ، ٢٠١٠البل

. وأشــار املــتكلم كــذلك إىل العــرض املفصــل للعوامــل املســاعدة دولــة طرفــاً ١٨١إىل  ١٤٤ مــن
التكـاليف املتوقَّعـة   حـول  على زيـادة إمجـايل أعبـاء العمـل كمـا وردت يف مـذكرة أعـدهتا األمانـة         
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لعمــــل آليــــة اســــتعراض تنفيــــذ اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة الفســــاد يف دورهتــــا الثانيــــة  
)CAC/COSP/2015/10املرفق األول ،(.  

التـزامهم بنمـوذج التمويـل املخـتلط لآلليـة وبإطارهـا املرجعـي         وأكَّد عدة متكلمني جمـدداً   -٨٦
األمانة سـوف تواصـل استكشـاف مجيـع     أنَّ وقرارات املؤمتر ذات الصلة. وأكد ممثل األمانة للفريق 

  اخليارات املمكنة لتسيري اآللية على حنو فعال يتسم بكفاءة التكلفة ضمن إطارها املرجعي.
    

  مسائل أخرى  -سابعاً  
أفاد ممثل لألمانة عن نتائج اجتمـاع املكتـب املوسـع ملـؤمتر الـدول األطـراف، الـذي نـاقش           -٨٧

ــدورة املــؤمتر الســابعة، مبــا يف ذلــك املســألة العالقــة بشــأن       املســائل املتصــلة باألعمــال التحضــريية ل
مــع  اًيشــامشــروع جــدول أعمالــه. وفيمــا يتعلــق هبــذه املســألة األخــرية، اتفــق املكتــب علــى أنــه، مت 

ملمارسة املتبعة يف دورة املؤمتر السادسة، قد تكون الرئاسة اجلديدة أكثر قدرةً على املضي قـدماً يف  ا
هذه املهمة. ونـوقش الوضـع املـايل والقيـود اخلاصـة باآلليـة وأعـرب املكتـب عـن قلقـه بشـأن هـذه             

ق علـى أنَّ اجلـدول   املسألة وعن تأييده للتدابري الرامية إىل حتسني هذا الوضـع، عنـد االقتضـاء. واتُّفـ    
الزمين الجتماعات الفريق املقبلة وشكلها سيناقشان يف اجتماع منفصل للمكتـب. وسـوف جتسـد    

  نتائج هذه االجتماعات يف ورقات اجتماع تقدم إىل املؤمتر يف دورته السابعة.
ــة يف         -٨٨ ــيت عقــدت مــن أجــل املنظمــات غــري احلكومي ــق جبلســة اإلحاطــة ال ــغ الفري  ٢٢وأُبل

. وأفـاد ممثِّـل لألمانـة أنَّ    ٤/٦على هامش اجتماع الفريق، وفقاً لقرار املـؤمتر   ٢٠١٧يونيه حزيران/
املندوبني الذين حضروا جلسة اإلحاطة أعربوا عن رضاهم عن النوعية الرفيعة للعروض اإليضـاحية  

اليـة الـيت   واملناقشات اليت جرت خالهلا. وعالوةً على ذلك، وباإلشارة إىل التحديات امل يت قدِّمتال
تواجهها اآللية، أعرب عدة متكلمني عـن قلقهـم بشـأن اآلثـار املترتبـة علـى تلـك التحـديات، مثـل          

نقص التمويل. وأكد متكلمون آخرون علـى إسـهام اجملتمـع املـدين يف      اقد ينطوي عليهالنتائج اليت 
الـيت ميكـن مـن    ، وحتـدثوا عـن السـبل    ٤/٦جهود مكافحة الفساد ونوهوا مع التقـدير بقـرار املـؤمتر    

أشـار  خالهلا للمجتمع املدين أن يسهم بشكل أكـرب يف مكافحـة الفسـاد ويف اجتماعـات الفريـق. و     
أنه ينبغي، كخطوة أوىل، ضمان قـدر أكـرب   إىل العديد من املتكلمني الذين حضروا جلسة اإلحاطة 

ــون آخــرون إىل أنَّ إشــراك         ــة االســتعراض. وأشــار متكلم ــا خيــص عملي ــن الشــفافية فيم ــدول م ال
يتــاح إىل حتســني آليــة االســتعراض وتقويتــها. و بــال شــكاألطــراف بطريقــة إجيابيــة وبنــاءة ســيؤدي 
  .)CAC/COSP/IRG/2017/CRP.7جتماع (املخَّص جللسة اإلحاطة للفريق يف ورقة 

، أقـر املتكلمـون بأمهيـة مسـامهة اجملتمـع املـدين يف       دثـة ملعلومـات حم لألمانـة  وإثر تقدمي ممثل   -٨٩
قلـق أنـه، خـالل    ب دعم أعمال املـؤمتر وهيئاتـه الفرعيـة. وذكـر أحـد املـتكلمني       يفالفساد و مكافحة

 قـال إنَّ و ،جلسة اإلحاطة، قامت إحدى منظمـات اجملتمـع املـدين باإلشـارة بشـكل حمـدٍد إىل بلـده       
. وأضــاف أنــه حيــتفظ حبــق بلــده يف إثــارة موضــوع  ٤/٦لقــرار املــؤمتر  األمــر يشــكل انتــهاكاً هــذا

ءات اليت تنظم مشاركة املنظمات غري احلكومية يف مثل هذه اإلحاطـات خـالل دورة املـؤمتر    اإلجرا
السابعة ورمبا إعادة النظر فيها. وشدد العديد من املتكلمني على التوازن الذي حتقق يف قرار املـؤمتر  

اد. وضــرورة احتــرام أحكامــه، مــع التســليم بأمهيــة مســامهة اجملتمــع املــدين يف مكافحــة الفســ    ٤/٦

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2015/10
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جلسـة  تنظـيم  من ذلـك،   ختصيص يومٍ كاملٍ جللسة اإلحاطة، أو بدالً عدمواقترح بعض املتكلمني 
اإلحاطة أثناء فترات االسـتراحة أو بعـد اجتماعـات الفريـق، بغيـة متكـني الوفـود الـيت ال ترغـب يف          

اجتماعـات  اجتماعات ثالثية مربجمة، من اختاذ ترتيبات أخرى حلضـور   املشاركة وليست لديها أيُّ
الفريق. وأشار بعض املتكلمني أيضاً إىل أنَّ بعض املواد اليت وزعتها املنظمات غري احلكومية كانت 
ذات صلة حمدودة بعملية االستعراض أو أشارت إىل بلدان حمددة. وشـدد متكلمـون آخـرون علـى     

الراميـة إىل احلـد مـن    هنم لـن يـدعموا التـدابري    أفـادوا بـأ  و ،الطابع اإلخباري جللسة اإلحاطة وفائدهتا
  مشاركة املنظمات غري احلكومية، بل إهنم يودون تعزيزها.

، مبـا يف ذلـك مـن أجـل تـوفري الترمجـة       وأشار بعض املتكلمني إىل أنَّ املوارد املتاحة للفريـق   -٩٠
اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، ال ينبغي أن تستخدم يف جلسات اإلحاطة، مجيع إىل  الشفوية
جللسـات اإلحاطـة    الشـفوية شدد متكلمون آخرون على أمهية اإلبقـاء علـى خـدمات الترمجـة      بينما

هذه من أجل متكني الدول األطراف من االسـتفادة أيضـاً مـن املناقشـات، مـع التشـديد علـى البعـد         
  املتعلق بالتعدد اللغوي فيما خيص اآللية وأعمال الفريق. 

وباإلطـار املرجعـي لآلليـة.     ٤/٦نة الثابت بقـرار املـؤمتر   وأكد ممثل لألمانة على التزام األما  -٩١
كانت مرفقة بالـدعوات الـيت ُوجهـت إىل املنظمـات غـري       ٤/٦وأوضح املمثل أنَّ نسخة من القرار 

احلكومية وأنه، يف بداية جلسة اإلحاطة، ُتليت البارامترات الرئيسـية جللسـة اإلحاطـة، مبـا يف ذلـك      
طريــة حمــددة. وفيمــا يتعلــق باســتخدام املــوارد مــن أجــل جلســة  شــرط عــدم اإلشــارة إىل حــاالت قُ

املمثل أنَّ اجتماعات الفريق مل تعلَّق أثناء عقد جلسة اإلحاطة غـري أنـه يف نفـس     استذكراإلحاطة، 
الوفود الوقت لالجتماعات الثالثية وغريها من االجتماعـات   خصصتيوم انعقاد جلسة اإلحاطة، 
رى يف جيـ ات االستعراض ذات الصلة، يف ضوء سحب القرعـة الـذي   من أجل املضي قدماً يف عملي

ه، حـىت إذا كانـت جلسـة اإلحاطـة الـيت تعقـد مـن أجـل         نـ كل دورٍة من دورات الفريق. وأضاف أ
بدون خدمات الترمجة الشفوية، فال جيوز للفريق أن يعيد ختصـيص   نظماملنظمات غري احلكومية ست

  ه اخلدمات ألغراض أخرى، مثل دعم اآللية.موارد امليزانية العادية املخصصة هلذ
    

  جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة  -ثامناً  
، ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ٢٣اعتمد فريق استعراض التنفيذ، يف جلسته العاشرة املعقـودة يف    -٩٢

  ).CAC/COSP/IRG/2017/L.2جدول األعمال املؤقَّت لدورته التاسعة (
    

  اعتماد التقرير  -تاسعاً  
أيضاً، تقريـره عـن أعمـال دورتـه الثامنـة       ةالعاشر لستهيف ج ،اعتمد فريق استعراض التنفيذ  -٩٣

)CAC/COSP/IRG/2017/L.1 وAdd.1  إىلAdd.7.(  
   

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2017/L.2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2017/L.1
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      األولاملرفق 
    لدورة فريق استعراض التنفيذ التاسعةجدول األعمال املؤقَّت    

  املسائل التنظيمية: -١
  افتتاح الدورة؛ (أ)  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)  

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٢
  .كافحة الفسادأداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مل -٣
  .املساعدة التقنية  -٤
  .املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية  -٥
  .مسائل أخرى  -٦
  .العاشرة جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ  -٧
  .التاسعةاعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته   -٨
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      املرفق الثاين
املستعرِضة   لدولاآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:   

 والدول املستعَرضة يف السنة الثانية من دورة االستعراض الثانية
 

  .استعراضاً ٤٨ما جمموعه  نجز، سيالثانيةيف السنة 
 

 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة

 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى اجملموعة اإلقليمية ذاهتامن

جمموعة الدول 
  األفريقية

 )١١: اإلمجايل(

 جورجيا إثيوبيا زانيا املتحدةمجهورية تن
 صربيا ليسوتو مصر

 أنغوال كابو فريدي زمبابوي
  فانواتو سرياليون الكامريون

 زمبابوي أنغوال مجهورية أفريقيا الوسطى
 النمسا تونس السودان
 بابوا غينيا اجلديدة مصر سوازيلند
 الفلبني نيجرييا موريتانيا

 جزر البهاما جزر القمر بيساو- غينيا
 نيوزيلندا مجهورية الكونغو الدميقراطية (أ)كينيا

 غابون بوتسوانا (أ)جيبويت
    

جمموعة دول آسيا 
  اهلادئواحمليط 

 )١٥: اإلمجايل(

 السلفادور لبنان نيبال
 النيجر كمبوديا كرييباس

مجهورية الو الدميقراطية
 الشعبية

 باكستان قربص

 كندا اململكة العربية السعودية مانُع
 تركمانستان اململكة العربية السعودية البحرين

 ملديف مانُع جزر كوك
 بوروندي  نيبال ناورو

 كندا اهلند طاجيكستان
 سيشيل ماليزيا دولة فلسطني

  دومينيكا األردن (أ)أفغانستان
 بوتان )اإلسالمية-مجهوريةإيران ( (أ)تايلند

 هندوراس إندونيسيا (أ)مفييت نا
 أنتيغوا وبربودا قريغيزستان (أ)الكويت
 األردن العراق (أ)ميامنار

-(والياتميكرونيزيا
 (أ))ةاملوحد

 إسبانيا سنغافورة
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
  الدولة الطرف املستعرِضة

 الدولة الطرف املستعرِضة األخرى اجملموعة اإلقليمية ذاهتامن

دول أوروبا  جمموعة
  الشرقية

 ) ٦: اإلمجايل(

مجهورية مقدونيا اليوغسالفية
 سابقاً

 اجلبل األسود مجهورية مولدوفا

 السودان التفيا أذربيجان
 منغوليا  جورجيا سلوفينيا
 ألبانيا بلغاريا ليتوانيا
 طاجيكستان بولندا تشيكيا

 زمبابوي ألبانيا (أ)ياالحتاد الروس
    

دول أمريكا جمموعة 
  يـالالتينية والكاريب

  )٧(اإلمجايل: 

 فيجي كوبا بريو
 رومانيا غيانا دومينيكا
 البوسنة واهلرسك أنتيغوا وبربودا أوروغواي

 بيالروس بليز أنتيغوا وبربودا
 جزر سليمان كولومبيا (أ)هاييت

 نيكاراغوا بريو(أ)وترينيداد وتوباغ
 غرينادا البوليفارية)-(مجهوريةفرتويال (أ)سانت لوسيا

    
جمموعة دول أوروبا 
  الغربية ودول أخرى

 )٩(اإلمجايل: 

 زامبيا ليختنشتاين فرنسا
 باكستان آيسلندا أستراليا
 ليختنشتاين النمسا أيرلندا
 املكسيك بلجيكا اليونان
 سرياليون الواليات املتحدة األمريكية إيطاليا
 كرواتيا النرويج (أ)الربتغال

اململكة املتحدة لربيطانيا
 (أ)العظمى وأيرلندا الشمالية

 إسرائيل تركيا

 كرواتيا اليونان (أ)أملانيا
 جنوب أفريقيا سويسرا (أ)مالطا

  مؤجَّل من السنة السابقة من الدورة.  (أ)  

  


