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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة املستأنفة األوىل

     ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤-٢ ا،فيين
تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشرة املستأنفة األوىل     

 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ٢املعقودة يف فيينا يف الفترة من 
  

  مةمقدِّ  -أوًال 
 
، ٣/١أنشــــــأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف قراره   -١
عنون "آلية االســـــتعراض"، فريَق اســـــتعراض التنفيذ، وهو فريق حكومي دويل مفتوح العضـــــوية امل

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

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

     املسائل التنظيمية  -ثانيًا 
  افتتاح الدورة  -ألف 

 
إىل  ٢عقد فريق اســـتعراض التنفيذ دورته العاشـــرة املســـتأنفة األوىل يف فيينا يف الفترة من   -٢
جلســــتني مشــــتركتني مع الفريق العامل احلكومي  هذه الدورة ، ومشلت٢٠١٩أيلول/ســــبتمرب   ٤

  أيلول/سبتمرب.  ٤يف عقدتا الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد، 
وعقد فريق اســـتعراض التنفيذ ســـت جلســـات، ترأســـتها ماريا كونســـويلو بورَّس أرغيتا   -٣

ــــــة املعيَّنة ملؤمتر الدول األطراف ــــــاد يف  (غواتيماال)، الرئيس يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس
  دورته السابعة.

   
  احلضور  -باء 

 
كانت الدوُل التالية األطراف يف االتفاقية ممثَّلًة يف اجتماع فريق اســــــتعراض التنفيذ: االحتاد   -٤

نيا، أملانيا، الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبا
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اإلســــــالمية)، -اإلمارات العربية املتحدة، إندونيســــــيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (مجهورية
أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكسـتان، البحرين، الربازيل، الربتغال، بروين دار السـالم، بلجيكا، بلغاريا، 

و، بوروندي، البوســنة واهلرســك، بولندا، بوليفيا بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوتســوانا، بوركينا فاســ
ليشــيت، اجلبل األســود، -املتعددة القوميات)، بريو، تايلند، تركيا، تشــيكيا، توغو، تونس، تيمور-(دولة

زانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، اجلزائر، مجهورية أفريقيا الوســــــطى، مجهورية تن
قراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشــــــعبية، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، مجهورية الكونغو الدمي

دولة فلســطني، رواندا، رومانيا، زمبابوي، ســري النكا، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، 
الســنغال، الســودان، ســويســرا، ســرياليون، صــربيا، الصــني، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيماال، 

البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، كازاخســتان، كرواتيا، -زويال (مجهوريةا، الفلبني، فنفرنســ
كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كرييباس، كينيا، لبنان، ليبيا، ليســــــوتو، 

ملكة املتحدة لربيطانيا مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، امل
ندا، اهلند،  بال، النيجر، نيجرييا، نيوزيل منار، النرويج، النمســـــــا، ني يا ية، م مال ندا الشــــــ العظمى وأيرل

  هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.
  ادي إقليمية طرف يف االتفاقية.وُمثِّل يف الدورة االحتاد األورويب، وهو منظمة تكامل اقتص  -٥
، قرَّر املؤمتر أنه جيوز دعوة املنظمات احلكومية الدولية ٤/٥من القرار  ٢ووفقًا للقاعدة   -٦

ــــــبكة  ووحدات األمانة العامة وهيئات األمم املتحدة وصــــــناديقها وبراجمها واملعاهد التابعة لش
اجلنائية والوكاالت املتخصِّصة وسائر مؤسسات منظومة املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة  األمم  برنامج
  املتحدة، إىل املشاركة يف دورات فريق استعراض التنفيذ. األمم
وُمثِّلت مبراقبني املنظماُت احلكومية الدولية التالية: املركز اإلقليمي للمعلومات والتنســــــيق   -٧

ــــــطى، وجملس التعاون لدول اخلليج العربية، ومرك يا الوس ــــــ ز املعلومات اجلنائية ملكافحة يف آس
املخدِّرات، واألكادميية الدولية ملكافحة الفســــــاد، واملنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية (اإلنتربول)، 

  وجامعة الدول العربية، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة اجلمارك العاملية.
   

    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثًا 
ستعراض التنفيذ بشأن أحدث االجتاهات واالستنتاجات   -٨ قدمت ممثلة لألمانة إحاطة إىل فريق ا

املنبثقة من االســـتعراضـــات املنجزة يف إطار الدورة الثانية من آلية اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
تدابري الوقائية) من االتفاقية ملكافحة الفسـاد، اسـتنادا إىل التقرير املواضـيعي بشـأن تنفيذ الفصـل الثاين (ال

)CAC/COSP/IRG/2019/10 ــــارت إىل أن االجتاهات العامة اليت جرى حتديدها يف اخلالصــــات ). وأش
خالصـــــــة اليت كــانــت قــد ُأجنزت يف وقــت إعــداد التقرير أكــدت بعض  ٢٥الوافيــة البــالغ عــددهــا 

  على عدد من الفوارق اجلديدة.  أيضًا ستنتاجات السابقة، ولكن سلطت الضوءاال
وأشارت املمثلة إىل أن التحديات واملمارسات اجليدة املستبانة ُصنفت حسب املادة ذات   -٩

الصــلة من االتفاقية، لغرض التحليل. ومن حيث عدد التوصــيات اليت صــدرت، كانت التحديات 
) وتدابري منع غسل ١٢) والقطاع اخلاص (املادة ٧لق بالقطاع العام (املادة املصادفة بأكثر تواتر تتع

سابق، كان عدد التحديات املستبانة املتعلقة بتدابري منع ١٤األموال (املادة  ). ومقارنة بالتحديث ال
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سلوك املوظفني العموميني  غسل األموال أكرب من عدد التحديات املستبانة املتعلقة مبدونات قواعد 
(املشــــتريات  ٩واملادة  ٨)؛ ومع ذلك، ال يزال عدد التوصــــيات الصــــادرة يف إطار املادة ٨ملادة (ا

لدول  لة أنَّ مجيع ا فة إىل ذلك، الحظت املمث ية) كبريا. وإضـــــــا ية وإدارة األموال العموم العموم
ول يف املائة من الد ٨٠. وعموما، كان أكثر من ٧األطراف تقريبا تلقَّت توصــــيات بشــــأن املادة 

  املستعرضة قد تلقى توصيات تتعلق مبعظم املواد األخرى. 
وأطلعت املمثلة أيضـــًا فريق اســـتعراض التنفيذ على املمارســـات اجليدة املســـتبانة يف تنفيذ   -١٠

العدد األكرب من هذه املمارســــات يتعلق مبجاالت ســــياســــات  وكانالفصــــل الثاين من االتفاقية. 
)، واملشــــتريات ١٣)، ومشــــاركة املجتمع (املادة ٥(املادة  وممارســــات مكافحة الفســــاد الوقائية

). ومن حيث عدد الدول، تبني أنَّ أكثر من نصــــــف ٩العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة 
من االتفاقية، يف حني أن جمال التدابري املتعلقة  ٩و ٥البلدان لديها ممارســــات جيدة بشــــأن املادتني 

) ال يزاالن ١٢) وجمال القطاع اخلاص (املادة ١١لنيابة العامة (املادة باجلهاز القضــــــائي وأجهزة ا
  املجالني اللذين استبني بشأهنما أقل عدد من املمارسات اجليدة. 

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب العديد من املتكلمني عن تقديرهم لألمانة على التحليل   -١١
ين من االتفاقية من جانب الدول األطراف، وشــجَّعوا الشــامل الذي أعدَّته بشــأن تنفيذ الفصــل الثا

األمانة على مواصلة مجع وحتليل املعلومات عن التحديات واملمارسات اجليدة والتجارب والدروس 
  املستفادة من االستعراضات اليت ُأجريت يف إطار الدورة الثانية.

إطار االتفاقية، وأكَّدوا جمدَّدا  وسلَّط املتكلمون الضوء على أمهية آلية استعراض التنفيذ يف  -١٢
ــــات اجليدة والتجارب الناجحة  التزام بلداهنم بتنفيذ االتفاقية. وعرض العديد من املتكلمني املمارس
اليت حقَّقتها بلداهنم يف تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك على ســـبيل متابعة التوصـــيات املنبثقة من عملية 

اختاذ تدابري تشــريعية وتنظيمية وإدارية خمتلفة لتعزيز منع  االســتعراض. ومشلت املمارســات الناجحة
زاهة، ووضع تدابري الفساد، مثل إنشاء ُأُطر تشريعية وسياساتية فعَّالة، وتطوير األدوات املتعلقة بالن

هتدف إىل منع الفســاد من خالل تثقيف اجلمهور وتعزيز نزاهة الســلطة القضــائية، وإنشــاء هيئات 
وتنظيم مسألة تضارب املصاحل، وتعزيز نزاهة عمليات االشتراء، ومحاية املبلِّغني، ملكافحة الفساد، 

  وتعزيز الشفافية، وتيسري إجراءات رفع الشكاوى املتعلقة بالفساد. 
وأشــار بعض املتكلمني إىل إطالق طائفة واســعة من محالت التوعية يف بلداهنم، تضــمَّنت   -١٣

حة على خمتلف مســتويات التثقيف الرامي إىل منع الفســاد. برامج تثقيفية مصــمَّمة خصــيصــًا ومتا
  وسلم على نطاق واسع بالدور اهلام الذي تؤديه منظمات املجتمع املدين يف هذا املجال. 

شار بعض املتكلمني إىل اخلطوات اليت اتَّخذهتا بلداهنم من أجل تعزيز الن  -١٤ زاهة يف القطاع وأ
لقواعد السلوك لشىت القطاعات يف اخلدمة العمومية، وتعزيز  العام، واليت تضمنت اعتماد مدونات

نظم إقرارات الذمة املالية للموظفني العموميني، وتنقيح التشـــريعات اليت تنظم جوانب خمتلفة لعمل 
موظفي اخلدمة املدنية. وذكر بعض املتكلمني استحداث ُنظم إلقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن 

  ر ذلك أداة فعَّالة يف منع الفساد. تضارب املصاحل باعتبا
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وأبلغ عدد من املتكلمني عن اعتماد حكوماهتم ســياســات وخطط عمل ملكافحة الفســاد.   -١٥
خطة عمل تتعلق باســتراتيجيته الوطنية  ١١ويف هذا الصــدد، أكَّد أحد املتكلمني على أن بلده نفَّذ 
ة تتراوح بني استحداث نظام إداري ملكافحة بشأن منع الفساد وحقَّق تقدُّما كبريا يف جماالت خمتلف

الرشوة يف القطاع اخلاص واختاذ تدابري لتعزيز نزاهة املوظفني العموميني. وأشار متكلم آخر إىل أن 
بلده اعتمد هنج عدم التســــامح إطالقا إزاء الفســــاد واســــتراتيجية مشــــتركة بني وكاالت متعددة 

ت احلكومية والوزارات يف بلده ُملزمة بتقدمي ملكافحة الفســــــاد، ومن مث أصــــــبحت مجيع الوكاال
ــلَّط عدَّة متكلمني الضــوء أيضــًا على أن عملية اعتماد  ــتراتيجية. وس تقارير منتظمة عن تنفيذ االس
استراتيجيات بلداهنم ملكافحة الفساد استفادت من مشاركة واسعة النطاق من اجلهات املعنية، مثل 

من أجل ضمان واص ووسائط اإلعالم واألوساط األكادميية. منظمات املجتمع املدين والقطاع اخل
  فعالية هذه االستراتيجيات، ُأجريت أيضًا مشاورات واسعة النطاق وُنظِّمت جلسات إعالمية.

وســلَّط عدَّة متكلمني الضــوء على أمهية التدابري التشــريعية واإلدارية املتعلقة بالوصــول إىل   -١٦
شأن حرية وصول اجلمهور إىل املعلومات دون قيود. وُشدِّد على املعلومات، من قبيل سن تشريع ب

اســتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت باعتبارها أداة لتيســري مشــاركة اجلمهور يف جهود 
مكافحة الفســـاد، مبا يف ذلك من خالل آليات احلكومة اإللكترونية ومنصـــات اإلنترنت ووســـائط 

لِّط الضـــــوء على أمهية ترويج تلك التكنولوجيات التواصـــــل االجتماعي. ويف هذا الصـــــ ـــــُ دد، س
  واستخدامها لزيادة وعي اجلمهور وتعزيز مشاركة املجتمع النشطة يف منع الفساد. 

ط عدد من املتكلمني الضوء على التقدُّم الذي أحرزته بلداهنم يف منع تضارب املصاحل لَّوس  -١٧
دِّد عل ى أن عدَّة دول اعتمدت تشـــريعات ختص حتديدًا منع ومحاية املبلِّغني. ويف هذا الصـــدد، شـــُ

تدابري ملموسة لتنظيم مسائل اهلدايا واإلكراميات والعمل اخلارجي  اتُّخذتتضارب املصاحل، كما 
  واألنشطة اخلارجية للموظفني العموميني. 

وك وبيَّن العديد من املتكلمني أيضا كيف مت تيسري إبالغ هيئات مكافحة الفساد عن السل  -١٨
الفاســــــد من خالل قنوات متعددة، مثل الربيد والوســــــائل اإللكترونية واألرقام اهلاتفية املجانية 
واخلطوط اهلاتفية الســــاخنة املجانية، للمســــاعدة على منع الفســــاد. كما أشــــار عدَّة متكلمني إىل 

  ضرورة محاية املبلِّغني من أجل التشجيع على اإلبالغ. 
على املمارسات اجليدة يف جمال االشتراء العمومي، مثل االشتراء  وسلَّط املتكلمون الضوء  -١٩

زاهة اإللكتروين، الرامية إىل تعزيز نزاهة االشـــتراء. وذكرت إحدى املتكلمات اســـتخدام مواثيق الن
يف بلدها لتشــجيع املنظمات املشــترية ومقدِّمي العروض على عدم التورُّط يف املمارســات الفاســدة، 

لم آخر الضــوء على اســتخدام إجراءات مفتوحة وشــفَّافة يف عمليات االشــتراء يف بينما ســلَّط متك
بلده. وفيما يتعلق بالتدابري اخلاصــة مبنع غســل األموال، أبلغ عدَّة متكلمني عن املمارســات الوطنية 
الرامية إىل تعزيز ُنظم مكافحة غســــل األموال، مبا يف ذلك من خالل اعتماد تدابري لتعزيز شــــفافية 

  لكية االنتفاعية.امل
ومع ذلك، أعرب عدد من املتكلمني عن شـــواغل بشـــأن التحديات اليت تواجهها بلداهنم   -٢٠

فيما يتعلق مبنع الفســـاد، مثل تداخل املهام بني األجهزة احلكومية املختلفة املكلفة بواليات يف جمال 
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شراكات مكافحة الفساد، ونقص املوارد املخصصة لرصد تدابري مكافحة الفساد، و عدم كفاية ال
  بني القطاعني العام واخلاص. 

وأشــار أحد املتكلمني إىل التحديات اليت تنشــأ يف ســياق حتديد املناصــب اليت تعترب عرضــة   -٢١
للفســــاد على وجه خاص، وشــــدَّد يف هذا الصــــدد على أمهية اتباع هنج قائم على تقييم املخاطر، 

العموميني. وطلب املتكلم إىل األمانة أن تقدم معلومات أكثر يشـــــمل تدابري تســـــتهدف املوظفني 
تفصــيال عن املمارســات اجليدة والتجارب الناجحة اليت حققتها الدول يف هذا املجال، مبا يف ذلك 

عقد حلقات نقاش  أيضـــًا معلومات عن الدول اليت أحرزت تقدُّما يف هذا الصـــدد. واقترح املتكلم
  حتديد املناصب العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة. يف الدورات املقبلة تتناول

وعرض العديد من املتكلمني التجارب اإلجيابية املتعلقة مبشــاركة بلداهنم يف اآللية. وســلَّط   -٢٢
أحد املتكلمني الضوء على أمهية التعاون الدويل يف إطار الدور التنسيقي املحوري الذي يضطلع به 

املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب)، على النحو املنصـــوص عليه يف االتفاقية،  مكتب األمم املتحدة
اليت هي الصــــك القانوين الوحيد الذي انضــــمت إليه مجيع الدول تقريبا والذي يتضــــمن جمموعة 
كاملة من التدابري الشــاملة الرامية إىل مكافحة الفســاد. وُأبدي تأييد للمبادئ التوجيهية لآللية، أي 

ا احلكومي الدويل والتقين والشفاف والشامل للجميع واملحايد وغري اجلزائي. وأشار املتكلم طابعه
إىل أن اآللية أثبتت صــــمودها أمام مرور الزمن، وأهنا أداة موثوقة لرصــــد التقدُّم املحرز واســــتبانة 

التشــريعية  املمارســات الفضــلى والتحديات املرتبطة بتنفيذ االتفاقية. وتســهم اآللية يف اإلصــالحات
واملؤســســية على الصــعيد الوطين، وتعزِّز التعاون على مكافحة الفســاد بني خمتلف اهليئات املختصــة 

  واملجتمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية يف شىت البلدان. 
وباإلشـــــارة إىل اآللية، ذكر أحد املتكلمني أنه ينبغي بذل جهود، أثناء االســـــتعراضـــــات   -٢٣

ة، لضمان أن تكون التوصيات متسقة مع أحكام االتفاقية وال تتعدى مقتضياهتا. وهلذا األمر الُقطري
أمهية خاصـــة يف مرحلة متابعة اآللية، حيث يضـــمن عدم إلزام الدول بتنفيذ مثل تلك التوصـــيات. 
ــــــتعراض تنفيذ  وأشــــــار بعض املتكلمني إىل أنه، يف إطار أي متابعة لآللية، ينبغي النظر، عند اس

  لتوصيات، يف مدى توافر املساعدة التقنية املقدمة. ا
من االتفاقية، وأكد وجود حاجة إىل فهم مشـــــترك  ٦٣وأشـــــار أحد املتكلمني إىل املادة   -٢٤

ألحكامها، مالحظًا أن أحد األهداف الرئيســـــية لآللية هو مســـــاعدة الدول األطراف على تنفيذ 
إىل التدابري القســرية األحادية اليت اختذت ضــد حكومته، االتفاقية مبزيد من الفعالية. وأشــار املتكلم 

قائال إن تلك التدابري شـــكلت عائقا تقنيا خطريا يف تنفيذ التدابري الالزمة ملنع ومكافحة الفســـاد يف 
  بلده، وهو ما يتعارض بدوره مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة. 

ــــــفــافيــة يف إجراء  وأبلغ بعض املتكلمني  -٢٥ عن التــدابري اليت اختــذهتــا بلــداهنم لضــــــمــان الش
ضات  شر ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية، وتقارير االستعرا سائل منها ن االستعراض، بو
  الُقطرية، على املوقع الشبكي للمكتب، وإجراء مشاورات مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة. 

شاروا   -٢٦ ساعدة تقنية، وأ وأعرب عدة متكلمني عن تقديرهم للمكتب ملا يقدِّمه من دعم وم
يف هذا الصــــدد إىل أنَّ هذه املســــاعدة التقنية تتيح تنفيذ االتفاقية مبزيد من الفعالية. وأشــــار بعض 
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من منظومة املتكلمني، مع التقدير، إىل األعمال املضـــطلع هبا واملســـاعدة التقنية املقدمة إىل بلداهنم 
األمم املتحدة واملفوضــــــية األوروبية والشــــــركاء اإلمنائيني الثنائيني لتعزيز جهود بلداهنم يف جمال 
مكافحة الفساد. وُأعِرب عن تقدير خاص للمكتب وملبادرة استرداد املوجودات املسروقة لقيامهما 

  اد. بتنمية املعارف التراكمية ووضع األدوات العملية الالزمة ملكافحة الفس
جرائم الفساد،  حالة وُأكِّد على أمهية اإلرادة السياسية يف التصدي لإلفالت من العقاب يف  -٢٧

من أهداف  ١٦اهلدف  ال سيما، و٢٠٣٠وحتقيق األهداف املحددة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
  التنمية املستدامة، فضًال عن خطط التنمية الوطنية.

  
     تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أداء آلية استعراض  -رابعًا 

    سحب القرعة  -ألف 
ـــحب القرعة   -٢٨ مل تكن أي دول جديدة قد انضـــمت إىل االتفاقية أو صـــدقت عليها منذ س

ـــــتعراض التنفيذ، املعقود يف فيينا من  ـــــرة لفريق اس إىل  ٢٧الســـــابق، الذي جرى يف الدورة العاش
ــــــحب القرعة اخلاص . وباملثل، مل يط٢٠١٩أيار/مايو   ٢٩ لب أيٌّ من الدول األطراف إعادة س

  بالدول املستعِرضة هلا. ومن مثَّ، مل جير أيُّ سحب للقرعة الختيار دول أطراف مستعِرضة. 
   

    تقرير مرحلي  -باء 
قدَّمت ممثلة لألمانة حتديثًا عن التقدُّم املحرز يف االســـــتعراضـــــات الُقطرية اليت ُأجريت يف   -٢٩

ــــــتعراض األوىل والثانية. وبيَّنت أنه، حىت وقت كالمها، كانت إطار دوريت اال دولة من  ١٨٢س
دولة املســتعَرضــة خالل الدورة األوىل قد قدَّمت ردودها على  ١٨٤بالغ عددها الالدول األطراف 

ــــــتملت على  ١٧٣قائمة التقييم الذايت املرجعية، وُأجري  ــــــرًا (اش زيارة ُقطرية  ١٥٩حوارًا مباش
خالصـــة وافية. وذكرت أنَّ إجناز عدة خالصـــات وافية  ١٦٩مشـــتركًا)، وُأجنزت  اجتماعًا  ١٤و

  أخرى أصبح وشيكًا.
فريق اســتعراض التنفيذ بأنَّه، يف إطار دورة االســتعراض الثانية، عيَّنت مجيع  املمثلةوأبلغت   -٣٠

ــــــــبالغ عددها  ات الوصــل دولة املســتعَرضــة يف الســنتني األوىل والثانية جه ٧٧الدول األطراف الـ
اخلاصـــة هبا. وإضـــافة إىل ذلك، أوضـــحت أنه، خالل الســـنتني األوليني من الدورة الثانية، قدَّمت 

حوارًا مباشــــرًا (اشــــتملت على  ٤٩دولة ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية، وُأجري   ٦٧
زيارة ُقطرية واجتماعني مشتركني)، وبلغ التخطيط لعدة زيارات ُقطرية أخرى مراحل خمتلفة.  ٤٧

تقريرًا من تقــارير  ١١خالصـــــــة وافيــة و ٢٧وذكرت أنـه، يف وقـت قيــامهــا بـاإلبالغ، كـانـت 
ضات الُقطرية قد ُأجنزت، وكانت عدة خالصات وافية إضافية قيد اإلجناز. وأشارت إىل االستعرا

دولة  ٣٦دولة من أصــــل  ٣٣أنه، فيما يتعلق بالســــنة الثالثة من دورة االســــتعراض الثانية، عينت 
دولة طرفًا ردودها على قائمة التقييم  ١٦طرفًا مســـتعَرضـــة جهات الوصـــل اخلاصـــة هبا، وقدمت 

رجعية، وأجريت ســـبعة حوارات مباشـــرة (اشـــتملت على ســـت زيارات ُقطرية واجتماع الذايت امل
تعيينًا من أصــل  ٢١مشــترك واحد). وفيما يتعلق بالســنة الرابعة من دورة االســتعراض الثانية، ورد 
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تعيينًا جلهات الوصل، وُقدِّم رد واحد على قائمة التقييم الذايت املرجعية. ووجهت ممثلة األمانة  ٣٧
ــتعراضــات الُقطرية وإجنازها، ا نتباه الفريق إىل بعض التحديات العملية اليت تصــادف يف إجراء االس

قدمي  تأخر يف ت ية، وال لذايت املرجع مة التقييم ا قائ قدمي الردود على  تأخر الكبري يف ت حاالت ال مثل 
اضـــات. تعيينات جهات الوصـــل واخلرباء احلكوميني، وعدد اللغات املســـتخدمة يف بعض االســـتعر

  وأشارت كذلك إىل اإلجراءات املنقَّحة املتعلقة بتعيني اخلرباء احلكوميني.
وقدَّمت ممثلة لألمانة معلومات حمدَّثة وجيزة عن اجلهود املبذولة مؤخرًا لتيســــري حصــــول   -٣١

  الدول األطراف على املعلومات واملوارد واخلدمات املتصلة بعمل اآللية. 
املبذولة مؤخرًا هبدف تزويد الدول األطراف بإمكانية الوصــــــول وبينت املمثلة اجلهود   -٣٢

الســــــهل واملالئم للمســــــتخدم إىل هذه املعلومات واملوارد واخلدمات من خالل املوقع الشــــــبكي 
للمكتب. وأكدت على أنه، بغية تزويد املمارســني بنقطة دخول وحيدة للحصــول على املعلومات 

صــة مبوجب خمتلف االتفاقيات، ُنقلت البيانات املســتمدة من املتعلقة مبختلف أنواع الســلطات املخت
دليل الســـــلطات الوطنية املختصـــــة يف إطار االتفاقية إىل بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة 
ية  قانون بة ال قدمت إحاطة إىل الفريق عن اجلهود الرامية إىل إعادة تصــــــميم املكت باجلرمية. كما 

نه  ها أكثر مالءمة للمســــــتخدمني، وجيري للمكتب. وذكرت أ فة البحث جلعل مت حتســــــني وظي
ــــــياق الدورتني األوىل والثانية لآللية، بغية إبقاء  ــــــتمرار حتميل البيانات القانونية الواردة يف س باس
املكتبة حمدَّثة. وأبلغت الفريق بأنه، من أجل مواصـــلة تعزيز أوجه التآزر مع ســـائر اآلليات املتعددة 

ت الصــــــلة، واســــــتجابًة لطلب ُقدم يف الدورة العاشــــــرة للفريق، تعتزم األمانة إدراج األطراف ذا
وصالت تربط املوجزات القطرية للدول األطراف على املوقع الشبكي للمكتب باملوجزات القطرية 

ة هلا هلذه الدول على املواقع الشــبكية لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واهليئات اإلقليمية املماثل
املعنية باإلجراءات املالية، هبدف تيســـري وصـــول الدول إليها لبحث ومجع املعلومات اليت ســـبق أن 
قدِّمت أثناء أي تقييم متبادل. وباإلضــافة إىل الوصــالت التشــعبية اليت أضــيفت إىل اآلليات املتعددة 

اشــــرة، ميكن أن األطراف األخرى ذات الصــــلة، على النحو الذي ُعرض على الفريق يف دورته الع
تســـاعد هذه الوصـــالت اإلضـــافية الدول األطراف على الرد على األســـئلة الواردة يف قائمة التقييم 

  الذايت املرجعية واليت تتعلق مبنع غسل األموال ومنع وكشف إحالة عائدات اجلرمية.
فيذ الكامل وأثناء املناقشــــــة اليت أعقبت ذلك، أكد عدة متكلمني جمددا التزام بلداهنم بالتن  -٣٣

ــــــع بأهنا أداة فعالة يف  لِّم على نطاق واس ــــــُ لالتفاقية، وأعربوا عن تأييدهم لآللية، اليت كان قد س
مســـاعدة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية ومنع الفســـاد ومكافحته، فضـــال عن كوهنا وســـيلة 

أداء اآللية. الســـتبانة الثغرات وحفز إجراء إصـــالحات تشـــريعية. وســـلَّم عدة متكلمني بســـالســـة 
وُأعرب عن التقدير للمكتب ملا يبذله من جهود كبرية، رغم حمدودية عدد موظفيه، يف مســــــاعدة 
الدول على النهوض باالســــتعراضــــات الُقطرية، وتنظيم الزيارات الُقطرية واالجتماعات، وتيســــري 

  وضع الصيغة النهائية للوثائق ذات الصلة.
طار واقترح أحد املتكلمني أن جيري فر  -٣٤ قدم املحرز يف إ مًا للت ــــــتعراض التنفيذ تقيي يق اس

ـــــتعراض يف اجلهود املبذولة ملكافحة  ـــــتعراض، مع التركيز على األثر الذي أحدثه االس دوريت االس
د املتكلم على ضرورة أن ينظر الفريق الفساد والتحديات اليت تواجهها الدول يف هذا الصدد. وشدَّ
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ترشـــيد عمل اآللية وتوطيده، يف إطار التحضـــري للدورة الثامنة يف التوصـــل إىل اتفاق بشـــأن كيفية 
على أنه ينبغي حتديد التحديات املواجهة حتديدًا واضــــحًا، هبدف  أيضــــًا للمؤمتر. وشــــدَّد املتكلم

  إتاحة هذه املعلومات وكل املعلومات األخرى ذات الصلة للنظر فيها يف الدورة الثامنة.
ــــــيما طابعها احلكومي وشــــــدَّد بعض املتكلمني على   -٣٥ أنَّ املبادئ التوجيهية لآللية، وال س

ــــية يف النجاح الذي حتقق يف دورهتا  ــــؤون الداخلية، هي عوامل رئيس الدويل وعدم تدخلها يف الش
  األوىل، وينبغي أن يستمر االسترشاد بتلك املبادئ يف عمل اآللية يف دورهتا الثانية.

ــــــكل كتايب مجيع املعلومات املقدمة إىل فريق وطلب عدة متكلمني أن تتيح   -٣٦ األمانة يف ش
  استعراض التنفيذ بشأن التقدم املحرز يف إطار اآللية.

وعرض املتكلمون جتارب بلداهنم فيما يتعلق مبشاركتها يف اآللية، كدول أطراف مستعَرضة   -٣٧
الســـتعراضـــات اخلاصـــة وكدول أطراف مســـتعِرضـــة أيضـــًا. وقدموا تقييمًا للتقدم املحرز يف إجناز ا

  ببلداهنم، وأشاروا إىل اجلهود املبذولة يف معاجلة التوصيات الناشئة عن دوريت االستعراض كلتيهما.
وأشـــار بعض املتكلمني إىل حاالت التأخري اليت لوحظت يف إجراء اســـتعراضـــات الدورة   -٣٨

ــــــيما من حيث تقدمي الردود على قائمة التقييم الذايت املر جعية وإجناز املراحل الالحقة الثانية، ال س
من عملية االستعراض. وأشري إىل أنَّ عملية االستعراض اليت ينبغي، وفقًا للجدول الزمين النموذجي 
سنوات يف بعض  شهر، حتتاج إىل وقت أطول، بل  ستة أ ضات، أن تنفذ يف غضون مدة  لالستعرا

ــُــدِّد على أنَّ حــاالت التــأخري هــذه ترجع يف بعض ا ــــ ألحيــان إىل الكمِّ الكبري من احلــاالت. وش
ــــــعة من  ــــــتيفاء الرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية وإىل الطائفة الواس املعلومات املطلوبة الس
ــــتعراضــــات اليت ُتجرى يف إطار الدورة الثانية،  ــــســــات اليت يلزم أن تقدِّم مدخالهتا يف االس املؤس

لت األسباب األخرى اليت أشري إليها احلاجة وخصوصًا فيما يتعلق بالفصل الثاين من االتفاقية. ومش
إىل ترمجة وثائق العمل إىل لغات خمتلفة بالنسبة لبعض االستعراضات، والطلبات اليت يقدمها اخلرباء 

  معلومات إضافية.على املستعِرضون للحصول 
فعالية ودقة، وبينما سلَّم أحد املتكلمني بأنَّ اخلرباء يرغبون يف استخدام اآللية بأكثر طريقة   -٣٩

ن الدول تقيُّدها باألطر الزمنية املتفق عليها إلجراء االســـتعراضـــات  شـــدد على ضـــرورة أن حتســـِّ
الُقطرية وأن تقتصر أي طلبات للحصول على معلومات إضافية على املعلومات الالزمة الستعراض 

تفصــيلية إضــافية قد  تنفيذ األحكام ذات الصــلة من االتفاقية. ورأى املتكلم أيضــًا أنَّ أي معلومات
شرة باالستعراض املعين ميكن أن  يرغب اخلرباء املستعِرضون يف احلصول عليها ولكن ال تتصل مبا
مة إلجناز  ية الالز نه تقليص األطر الزمن لذي من شـــــــأ ية، األمر ا نائ ُتطلب من خالل القنوات الث

ر على أنَّه يتعني على الدول االستعراضات الُقطرية وكذلك النفقات املتكبدة فيه. وشدَّد متكلم آخ
أن تيسِّر على حنو فعال مشاركتها يف االستعراضات الُقطرية، بوسائل من بينها تقدمي ردودها على 

  قائمة التقييم الذايت املرجعية وتقدمي تعليقاهتا، بوصفها دوًال أطرافًا مستعِرضة، يف الوقت املناسب.
ية ٦/١لده بتنفيذ قرار املؤمتر وأكَّد أحد املتكلمني جمدَّدا التزام ب  -٤٠ ــــــليم بأن اآلل ، مع التس

متأخرة كثريًا عن املواعيد املحددة هلا، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق باالستعراضات اليت جترى 
يف إطار الدورة الثانية. وأشــــار إىل أنه ينبغي النظر يف اآلثار املترتبة على حاالت التأخري املســــتبانة 
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اضــــــات الُقطرية اليت جترى يف إطار الدورة الثانية، واليت من املقرر أن تنتهي فيما يتعلق باالســــــتعر
، وكذلك يف مســـتقبل اآللية. ويف هذا الصـــدد، طلب إىل األمانة أن تقدِّم ٢٠٢١يونيه حزيران/ يف

ا، قبل أي مفاوضـــات موضـــوعية وقبل الدورة الثامنة للمؤمتر، معلومات إحصـــائية حمدَّثة عن خطيًّ
ستعراضات الحرز يف إطار الدورة الثانية، مصنفة حسب السنة، وكذلك تقديرات إلجناز االتقدم امل

أن تقدِّم األمانة معلومات  أيضـــــًا اليت جترى يف إطار الدورة الثانية، واالجتاهات املســـــتبانة. وطلب
بعد يف  مفصـــلة عن اآلثار املترتبة يف امليزانية على إجناز مجيع االســـتعراضـــات الُقطرية اليت مل تنجز

  إطار الدورة الثانية وعلى استمرار الدورة الثانية بعد احلدود الزمنية املتوخاة.
ورحَّب املتكلمون بالعمل الذي تضــــــطلع به األمانة لتعزيز تبادل املعلومات وأوجه التآزر   -٤١

 بني اآلليات املتعددة األطراف ذات الصــــلة، وأشــــاروا إىل مشــــاركة البلدان يف اآلليات األخرى،
وأشــــار أحدهم إىل أنَّ بلده يراقب باهتمام أنشــــطة جمموعات الدول املشــــاركة يف تلك اآلليات. 
جِّعت الدول على تعزيز أوجه التآزر مع اآلليات األخرى من أجل حتســـــني االســـــتفادة منها  وشـــــُ

  وتفادي ازدواجية اجلهود.
   

    املساعدة التقنية  -خامسًا 
تيه املشتركتني املعقودتني مع الفريق العامل احلكومي نظر فريق استعراض التنفيذ، يف جلس  -٤٢

من جدول  ٤، يف البند ٢٠١٩أيلول/ســــبتمرب  ٤الدويل املفتوح العضــــوية املعين مبنع الفســــاد، يف 
ند  ية"، والب عدة التقن له، املعنون "املســـــــا مل، املعنون  ٢أعما عا جدول أعمال الفريق ال (ب) من 

، الذي ُطلب فيه إىل ٦/١ملشــــتركتان وفقا لقرار املؤمتر "توصــــيات أخرى". وُعِقدت اجللســــتان ا
األمانة أن تنظِّم هيكل جداول األعمال املؤقتة لفريق اســتعراض التنفيذ وســائر اهليئات الفرعية اليت 
سندة إىل تلك اهليئات،  شات، مع مراعاة الواليات امل شأها املؤمتر حبيث يتم جتنب ازدواجية املناق أن

  )١(.٢٠١٩-٢٠١٧املتفق عليها للفترة وعمال خبطة العمل 
وقدمت ممثلة لألمانة حتديثا شــــفويا ملذكِّرة األمانة بشــــأن املســــاعدة التقنية املقدمة دعمًا   -٤٣

لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد، مبا يف ذلك حتليل االحتياجات من املســـــاعدة التقنية 
ـــــــات  ــــــتعراض عن  )، واليت تقــدم معلومــاتCAC/COSP/IRG/2019/5الُقطريــة (املنبثقــة من االس

االحتياجات من املســاعدة التقنية اليت اســتبينت يف اخلالصــات الوافية لالســتعراضــات البالغ عددها 
اســــتعراضــــًا اليت صــــدرت أثناء الدورة الثانية. وأكدت ممثلة األمانة على أن االحتياجات من  ٢٧

أبديت فيما يتعلق باملواد الواردة يف الفصل الثاين من االتفاقية، مع مراعاة سبع املساعدة التقنية اليت 
خالصــات وافية إضــافية صــدرت منذ صــدور املذكرة، فاقت االحتياجات اليت أبديت فيما يتعلق 
ــترداد املوجودات). وذكرت أن احلاجة إىل بناء القدرات، وخباصــة القدرات  بالفصــل اخلامس (اس

املهارات واملعارف الفنية للموظفني، ظلت أكثر أنواع املســــاعدة التقنية شــــيوعا يف  الالزمة لتعزيز
لط عليها الضــــوء يف اخلالصــــات الوافية املنجزة، تليها  ــــُ ــــاعدة التقنية اليت س االحتياجات من املس

__________ 

ترد يف تقرير االجتماع العاشر للفريق العامل املعين مبنع الفساد معلومات عن حلقة النقاش بشأن املساعدة التقنية   )١(  
املقدمة فيما يتعلق باملواد الواردة يف الفصل الثاين من االتفاقية، اليت عقدت خالل اجللستني املشتركتني املعقودتني 

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد وفريق استعراض التنفيذ.بني 
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املســــاعدة التشــــريعية وبناء املؤســــســــات. ويف إطار الفصــــل الثاين من االتفاقية، يتعلق العديد من 
ساد. وعالوة االح سات وممارسات وقائية ملكافحة الف سيا ستبانة بوضع  شاملة امل تياجات التقنية ال

لِّط  على ذلك، واتســاقًا مع االجتاه املتنامي يف الدول إىل اإلعراب عن احلاجة إىل زيادة التعاون، ســُ
ك على صــعيد الضــوء على أمهية تبادل املمارســات اجليدة وتعزيز التنســيق بني الوكاالت، مبا يف ذل

لط الضــوء على احلاجة إىل تعزيز قدرة الدول  املســتويات املحلية للحكومات. ويف هذا الصــدد، ســُ
ا، وفقا على الوصـــــول إىل اجلمهور وعلى احلاجة إىل إشـــــراك اجلمهور، باعتبار ذلك تدبريًا وقائيًّ

  من االتفاقية، املتعلقة مبشاركة املجتمع.  ١٣للمادة 
شـــة داخل فريق اســـتعراض التنفيذ، واتســـاقًا مع حمور التركيز املواضـــيعي وتيســـريًا للمناق  -٤٤

للدورة العاشـــرة املســـتأنفة األوىل، ُعقدت حلقة نقاش بشـــأن املســـاعدة التقنية الالزمة فيما يتعلق 
  بالفصل الثاين من االتفاقية.

ـــطة التوعية اليت  -٤٥ ـــتعراض التنفيذ بأنش اضـــطلعت هبا  وأبلغت مناِظرة من كوت ديفوار فريق اس
اهليئة العليا للحوكمة الرشـــيدة من أجل تعزيز قدرات أصـــحاب املصـــلحة الوطنيني املشـــاركني يف منع 

زاهة ومنصات ملكافحة الفساد، ورصد تلك نالفساد. وسلَّطت الضوء على إنشاء جلان حملية معنية بال
منظمات املجتمع املدين  اللجان واملنصــــــات وتقييم عملها، موضــــــحة أن اللجان املذكورة تتألف من

العاملة على أساس طوعي يف جمال منع الفساد واإلبالغ عنه يف مناطقها. وأشارت املناِظرة إىل مداخلة 
زاهة، من جانب دولة أخرى يف دورة سابقة للفريق بشأن منوذج مماثل خاص باللجان املحلية املعنية بالن

سعي إىل تبادل اخلربات مع  صلة حتسني ذلك وأوضحت عزمها على ال تلك الدولة الطرف بغرض موا
معلومات عن تنظيم محالت توعية يف جمال اإلدارة العمومية ويف  أيضـــــًا النموذج. وعرضـــــت املناِظرة

جمال السكان، وتصميم وإنتاج وتوزيع أو بث مواد وفقرات تلفزيونية هتدف إىل التوعية. وأشارت إىل 
جهود مكافحة الفســــاد وإدراجها يف مناهج التعليم  تنظيم حلقات عمل بغرض إعداد عناصــــر بشــــأن

االبتدائي والثانوي والعايل يف بلدها. وأضـــافت أنه، على الرغم من ذلك، ال يزال هناك الكثري مما يتعني 
القيام به، وخباصــــــة فيما يتعلق مبعاجلة ورصــــــد إقرارات الذمة املالية، وإعداد إقرارات اإلفصــــــاح عن 

املصـــاحل، وتنظيم املســـائل املتعلقة باهلدايا، واســـترداد املوجودات. ورحَّبت املصـــاحل، وإدارة تضـــارب 
املناِظرة باملســــــاعدة التقنية اليت يقدمها املكتب، مبا يف ذلك من خالل املبادرة املشــــــتركة بني املكتب 

طين، والبنك الدويل السترداد املوجودات املسروقة ومن خالل سائر الشركاء اإلمنائيني على الصعيد الو
وطلبت تقدمي هذه املساعدة يف مجيع أحناء منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية. ويف اخلتام، رأت املناِظرة 

االســـتعراض،  أيضـــًا أنَّ الفصـــل الســـادس (املســـاعدة التقنية وتبادل املعلومات) من االتفاقية يســـتحق
  واقترحت النظر يف ذلك عند مناقشة املرحلة الثانية من اآللية.

وســـلَّط مناِظر من دولة فلســـطني الضـــوء على األثر اإلجيايب للمســـاعدة التقنية املتلقاة من   -٤٦
ــــــأن التحقيقات املالية، وتبادل  املكتب، واليت تضــــــمنت حىت اآلن عقد حلقات عمل تدريبية بش
املمارســـات اجليدة يف جمال التحقيق يف قضـــايا الفســـاد، وتعزيز الوصـــول إىل املعلومات العمومية، 

ارة املوجودات، وإجراء تقييم الستراتيجية مكافحة الفساد. وأشار إىل الكيفية اليت أسهمت هبا وإد
املســـــــاعدة املقدمة يف بناء قدرات اخلرباء الوطنيني على اعتماد املعايري الدولية املتقدمة واالمتثال 

دمة مشـــاركة املجتمع ألحكام االتفاقية. وشـــدَّد املناِظر على الكيفية اليت عززت هبا املســـاعدة املق
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املدين يف إعداد اســـتراتيجية وطنية ملكافحة الفســـاد ومتابعتها وتقييمها وأدت إىل تعديل مشـــروع 
بأمهية املســاعدة املقدمة بغرض وضــع  أيضــًا القانون املتعلق باحلق يف الوصــول إىل املعلومات. ونوه

جمال إدارة املوجودات. ويف اخلتام، نظام إلقرارات الذمة املالية ولغرض بناء القدرات الوطنية يف 
  أشار املناِظر إىل أنه ال تزال هناك حاجة إىل املزيد من املساعدة لدعم اجلهود اجلارية.

وعرضــــت مناِظرة من مجهورية كوريا أنشــــطة التعاون الدويل املتصــــلة مبنع الفســــاد اليت   -٤٧
يف بلدها. وذكرت أن اللجنة املذكورة لجنة املعنية مبكافحة الفســاد وباحلقوق املدنية التضــطلع هبا 

أبرمت مذكرات تفاهم مع بلدان أخرى بغرض تبادل اخلربات واملعلومات مع نظرائها يف املنطقة 
املســـاعدة التقنية للبلدان الشـــريكة من خالل  أيضـــًا ويف مجيع أحناء العامل. وتقدم اللجنة املذكورة

ــياســات التابع لربنامج األمم املتحدة ا إلمنائي والكائن يف ســول، مبا يكفل التعاون الوثيق مركز الس
مع ســـائر مقدمي املســـاعدة التقنية. وأبلغت املناِظرة فريق اســـتعراض التنفيذ أيضـــًا بأن برامج لبناء 
القدرات يف جمال مكافحة الفساد تنظم سنويًّا حلوايل مخسة عشر شخصا يوصي هبم رؤساء أجهزة 

اء العامل. واختتمت املناظرة كلمتها بتسليط الضوء على التدابري معنية مبكافحة الفساد من مجيع أحن
ــــــاد واليت حظيت بأكرب اهتمام من جانب البلدان األخرى، وهي تقييم  الثالثة املتصــــــلة مبنع الفس

  زاهة، وتقييم مبادرة مكافحة الفساد، وتقييم خماطر الفساد.الن
ــــــاد وآليات منع وعرض مناظر من باراغواي معلومات عن اإلطار الق  -٤٨ انوين ملكافحة الفس

الفســاد اليت أنشــئت يف القطاع العام يف بلده. وذكر أن األمانة الوطنية ملكافحة الفســاد، بصــفتها 
زاهة والشـــفافية، أطلقت "بوابة إبالغ" على اإلنترنت ميكن للمواطنني املؤســـســـة املســـؤولة عن الن

شــــار إىل أن البوابة هتدف إىل تعزيز احلكومة اســــتخدامها لإلبالغ عن أفعال الفســــاد املزعومة. وأ
املفتوحة بإتاحة وصــول املواطنني إىل املعلومات، وتيســري املشــاركة النشــطة، ودعم املســاءلة بغرض 

ــــليم للموارد العمومية. و ــــتخدام الس ــــار املناِظر إىل أن أكثر احلادثات املبلَّغ عنها يف أتعزيز االس ش
ع للرســـوم، واالرتشـــاء، واالختالس، وتســـريب املمتلكات. البوابة تشـــمل التحصـــيل غري املشـــرو

وأشــار املناِظر يف ختام مداخلته إىل أن التحديات الرئيســية املواجهة فيما يتعلق بالبوابة هي احلاجة 
إىل إيالء االهتمام الواجب جلميع الشــــكاوى وتقدمي الردود عليها يف الوقت املناســــب، وحمدودية 

لألمانة الوطنية ملكافحة الفســاد، اليت ال تشــمل كيانات احلكومة املحلية،  الوالية القضــائية املســندة
  وعدم اإلبالغ عن حاالت ما يسمى "فساد الكبار".

ويف املناقشــــــة اليت تلت ذلك، عرض العديد من املتكلمني معلومات عن املســــــاعدة اليت   -٤٩
حتياجات املستبانة يف االستعراضات حصلت عليها بلداهنم يف جمال تنفيذ االتفاقية، ال سيما لتلبية اال

ساعدة اليت ُتلقيت  الُقطرية املضطلع هبا يف إطار اآللية. وبينما أعرب املتكلمون عن امتناهنم ملقدمي امل
بالفعل، ســلَّطوا الضــوء أيضــًا على االحتياجات اإلضــافية إىل املســاعدة التقنية الالزمة ملواصــلة تنفيذ 

ببناء القدرات، وتعزيز املؤســــســــات، والتحقيقات املالية، واملحاســــبة  االتفاقية، وخباصــــة فيما يتعلق
ــــريعية، بينما توفر  ــــار بعض املتكلمني إىل أن األطر التش اجلنائية، ومحاية املبلِّغني عن املخالفات. وأش
األساس لنظم قوية ملكافحة الفساد، ليست كافية يف حد ذاهتا ملكافحته، وأن آليات الرقابة املستمرة 

   تقسر املؤسسات على تقدمي املعلومات ضرورية ملكافحة اإلفالت من العقاب.اليت
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وشدَّد عدة متكلمني على أنه، لكي تكون املساعدة التقنية فعالة، جيب على البلدان املتلقية   -٥٠
ا إرادهتا السـياسـية ملكافحة الفسـاد على مجيع األصـعدة، وأن تكون لديها سـياسـات أن تثبت عمليًّ
ليمة ملكافحة الفســـاد. ويف هذا الصـــدد، أشـــارت إحدى املتكلمات إىل أن عددًا من عمومية ســـ

اجلهات املاحنة التزم مؤخرًا مبواصلة دعم تنفيذ مبادرات مكافحة الفساد اليت تضطلع هبا حكومتها. 
ساعدة والدعم على  صلة تقدمي امل شارت إىل أن تلك اجلهات املاحنة تعهدت، يف مجلة أمور، مبوا وأ

ق واســـع جلهود مكافحة الفســـاد وبأن تكون جهات شـــريكة متجاوبة يف احتجاز املوجودات نطا
إىل بلدها. وأبلغ متكلم  وجوداتاملاملتأتية من ممارســـات الفســـاد وأعادهتا، مبا يضـــمن إعادة تلك 

ــــــتعراض التنفيذ بأنه، نتيجة للتدريب على محاية املبلِّغني عن املخالفات، زادت من  آخر فريق اس
ــــــتخدام اخلطوط الســـــــاخنة  ٢٠١٨إىل عام  ٢٠١٧ عام ثقة اجلمهور يف آليات اإلبالغ ويف اس

لإلبالغ. وســلط عدة متكلمني الضــوء على أمهية تعزيز الشــراكات بني القطاعني العام واخلاص يف 
جهود مكافحة الفســاد. ويف معرض تســليط الضــوء على ما لنتائج اســتعراضــات التنفيذ من فائدة 

ضة والدول فيما يتعلق بتو جيه تقدمي املساعدة التقنية، حث أحد املتكلمني الدول األطراف املستعَر
ــــتعراضــــات.  ــــواء على احترام األطر الزمنية املحددة إلجناز االس ــــتعِرضــــة على الس األطراف املس

أبدى تأييده للجهود اليت تبذهلا األمانة للتشــاور مع آليات االســتعراض األخرى بشــأن خرباهتا   كما
  نظر يف عملية متابعة اآللية يف املستقبل.عند ال
وأشـــــار عدة متكلمني إىل أن املســـــاعدة التقنية ينبغي أن تكون ُقطرية تنفيذا وقيادة، وأن   -٥١

تركز على احتياجات البلدان النامية، وحتترم ما تبديه تلك البلدان من رغبات، وتســــاعدها يف بناء 
ُشدِّ صدد،  شروط. ويف هذا ال شجيع التعاون بني بلدان اجلنوب. قدراهتا دون فرض  د على فوائد ت

ووصــف أحد املتكلمني كيف أســفر إطار تعاون بلده مع أفريقيا عن تنظيم عدة حلقات دراســية. 
وأبلغت متكلمة أخرى فريق اســـتعراض التنفيذ بأن بلدها أنشـــأ "مصـــرف معارف" لتقدمي التعاون 

منائية الرمسية. وذكرت أن اهلدف هو املســـاعدة التقين للبلدان املؤهلة للحصـــول على املســـاعدة اإل
ـــــاد،  على تعزيز اهليئات العامة يف جماالت مثل إدارة املوارد الطبيعية، والضـــــرائب، ومكافحة الفس
واإلحصــاءات، والســجالت، والطاقة النظيفة، واملســاواة بني اجلنســني، والتعليم العايل، والبحوث. 

عاون التقين مع البلدان يف جهودها الرامية إىل تســــــريع تنفيذ ا للتويقدم بلدها للمكتب دعما ماليًّ
عن التأييد ملبادرة استرداد املوجودات املسروقة، واملركز الدويل السترداد  أيضًا االتفاقية. وأعربت

املوجودات، وائتالف املجتمع املدين املناصــر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد. وأشــارت إىل 
عتمدين يف اجتماعي فريق خرباء ُعقدا يف ليما وأوســـلو، على التوايل، على ســـبيل املتابعة البيانني امل

املعنون "منع ومكافحة الفساد جبميع أشكاله على حنو أكثر فعالية، مبا يشمل، يف  ٧/٢لقرار املؤمتر 
عد مل مت نادا إىل هنج شـــــــا ــــــت لة من املوجودات، اس هائ قادير  قة مب حلاالت املتعل د مجلة أمور، ا

التخصــصــات، وفقًا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد". وأعربت عن أملها يف أن التوصــيات 
رين ســــتكون مفيدة جلميع املشــــاركني يف جهود مكافحة الفســــاد. واملنبثقة من االجتماعني املذك

  وطلب عدة متكلمني معلومات إضافية عن تلك املبادرات، وال سيما مصرف املعارف.
أحد املتكلمني تقديره للمبادرة الرامية إىل عقد جلسات مشتركة لفريق استعراض وأبدى   -٥٢

التنفيذ مع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــــوية املعين مبنع الفســـــاد تتناول املســـــاعدة 
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طلب املتكلم والتقنية، وبذلك تتيح الفرصة ملقرري السياسات لتبادل اآلراء مباشرة مع املمارسني، 
ن املناِظرين إبداء آرائهم بشــــــأن جماالت التدابري الوقائية اليت ميكن أن ينظر فيها الفريق العامل. م

من االتفاقية أولوية. وأشـــــارت  ١٢و ٧وردًّا على ذلك، قالت إحدى املناِظرات إهنا تعترب املادتني 
ية، أحرز القطاع  لدول ية ا ماد القواعد التنظيمية املصــــــرف نه، نتيجة العت اخلاص يف كثري من إىل أ

احلاالت تقدمًا أكرب يف جمال منع الفســاد من القطاع العام، وهذا هو الســبب يف إمكانية أن يكون 
  تبادل اخلربات مع القطاع اخلاص مثمرًا.

   
    مسائل أخرى  -سادسًا  

الثامنة ُأعرب عن االمتنان حلكومة اإلمارات العربية املتحدة ملوافقتها على استضافة الدورة   -٥٣
  ملؤمتر الدول األطراف، وُطلب إىل األمانة أن تقدِّم إحاطة بشأن حالة األعمال التحضريية للمؤمتر.

على ذلك، قدمت األمينة املعلومات التالية: (أ) مت االتفاق على مشــــــروع جدول  دًّاور  -٥٤
؛ ٢٠١٩ط/فرباير شـــــبا ٢٨األعمال املؤقت للدورة الثامنة يف املشـــــاورات غري الرمسية املعقودة يف 

ية  ٣٠(ب) ُوقِّع يف  لد املضــــــيف بني املكتب وحكومة اإلمارات العرب فاق الب يه على ات متوز/يول
صدرت يف  ستتاح قريبًا املذكرة  ١٥املتحدة؛ (ج)  آب/أغسطس الدعوات إىل حضور الدورة، و

ــــــوف ُيعقد املؤمتر يف مركز أبوظيب الوطين لل معارض؛ اإلعالمية اخلاصــــــة باملشــــــاركني؛ (د) س
أعدَّت احلكومة املضــيفة شــعارًا وموقعًا شــبكيًّا للدورة بالتنســيق الوثيق مع األمانة، وســُيطلق   )(ه

اخلاصـــة،  الفعالياتاملوقع الشـــبكي قريبًا؛ (و) صـــدرت الدعوة إىل تقدمي الطلبات املتعلقة بتنظيم 
صة موجَّهة إىل البعثات الدائمة،  سالة خا ضًا من خالل ر مع متديد املوعد النهائي وسوف ُتعمَّم أي

 ؛ (ز) ســــــيســــــبق انعقاَد الدورة تنظيُم ثالث٢٠١٩أيلول/ســــــبتمرب  ٣٠لتقدمي هذه الطلبات إىل 
احلكومة املضــيفة،  اللشــباب تنظِّمه فعاليةكانون األول/ديســمرب، وهي:  ١٥و ١٤، يومي فعاليات

ضة، ساد يف جمال الريا شراكة الدولية ملكافحة الف سنوي لل سلطات  واملؤمتر العام ال ضم  واجتماع ي
  مكافحة الفساد واملؤسسات احلكومية املعنية مبراجعة احلسابات. 

وكرَّر أحد املتكلمني طلب وفد بلده بأن تقدِّم األمانة إىل الدول األطراف، قبل انعقاد   -٥٥
ية، يف الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف، معلومات يف شــكل كتايب عن املدة املتوقَّعة للدورة الثان

ضــوء الوترية احلالية لالســتعراضــات، واآلثار املترتبة يف امليزانية على التأخُّر يف إجناز االســتعراضــات 
الُقطرية املندرجة يف إطار تلك الدورة. وأشـــــــار متكلِّم آخر إىل أنَّ اإلطار املرجعي لآللية كان 

املندرجة يف إطار الدورة موضــوع مفاوضــات مطوَّلة وأنه، بينما أوشــكت االســتعراضــات الُقطرية 
األوىل على االنتهاء يف مواعيدها املقررة، فإنَّ االستعراضات املندرجة يف إطار الدورة الثانية تشهد 

إىل أنَّ خطة العمل احلالية جلميع اهليئات الفرعية للمؤمتر شارفت على االنتهاء،  أيضًا تأخُّرا. وُأشري
يدة واعتمادها، ألهنا ســـتقدِّم إرشـــادات بشـــأن عمل وأنَّ هناك حاجة إىل مناقشـــة خطة عمل جد

شري كذلك  صدد، أ ستقبل، مبا يف ذلك مدة انعقاد دوراته. ويف هذا ال ستعراض التنفيذ يف امل فريق ا
إىل أنَّ قرارًا بشأن خطة العمل املتعددة السنوات سيكون وثيق االرتباط بربنامج عمل الفريق، وأنَّ 

  ذه املناقشات. األمانة ينبغي أن تساهم يف ه
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كذلك شــدَّد عدَّة متكلمني على احلاجة إىل أن يشــرع فريق اســتعراض التنفيذ يف مناقشــة   -٥٦
ــــــتعراض التالية، وفقًا للفقرة  من اإلطار املرجعي، اليت تنص على أن تقدِّم كل دولة  ٤٠فترة االس

لذايت املرجعية الشــاملة، طرف، خالل فترة االســتعراض التالية، يف إطار ردودها على قائمة التقييم ا
معلومات عن التقدُّم املحرز فيما يتعلق باملالحظات الواردة يف تقارير االســتعراض الُقطرية الســابقة 

، عند االقتضاء، معلومات أيضًا اخلاصة هبا. ووفقًا ملا تنص عليه تلك الفقرة، تقدِّم الدول األطراف
اليت طلبتها فيما يتعلق بتقارير االستعراض الُقطري عن مدى تلبية االحتياجات من املساعدة التقنية 

اخلاصة هبا. ويف هذا الصدد، الحظ بعض املتكلمني أنَّ إدراج بند جديد يف جدول أعمال الفريق، 
بشـــأن التبادل الطوعي للمعلومات عن التدابري الوطنية املتخذة بعد االنتهاء من تقارير االســـتعراض 

ه ســـويســـرا، ميكن أن يكون ســـبيًال لتطوير املمارســـات املتعلقة القطري، على النحو الذي تقترح
ــــاب فهم أفضــــل  بكيفية اإلبالغ من جانب الدول عن التدابري املتَّخذة، ولتمكني الفريق من اكتس

  للتدابري واملمارسات اليت ميكن أن تكون مفيدة. 
نتقال من املرحلة األوىل وأشري إىل أنَّ اخلربة اليت اكتسبتها آليات االستعراض األخرى يف اال  -٥٧

إىل املرحلة الثانية ميكن أن تكون مفيدة، وأبلغت األمينة فريق اســــتعراض التنفيذ بأنَّ هذا العمل جاٍر 
بالفعل وأنَّ معلومات عن هذا املوضــوع ســوف تقدَّم إىل املؤمتر ضــمن تقرير األمانة عن تعزيز أوجه 

دى املتكلمات إىل مشــــروع قرار من املؤمتر التآزر مع هيئات االســــتعراض األخرى. وأشــــارت إح
  مقترح من حكومة بلدها يتضمن، يف مجلة أمور، دعوة إىل مناقشة املرحلة التالية من اآللية. 

وردًّا على التعليقات اليت ُأبديت، أشـــارت األمينة إىل العنصـــرين اللذين يلزم النظر فيهما،   -٥٨
ألوىل من اآللية ووضــــع املفاهيم اخلاصــــة باملرحلة الثانية. ومها مدة الدورة الثانية يف إطار املرحلة ا

ضًا أن تتناول  ساليب عمل اهليئات الفرعية ميكن أي شاورات غري الرمسية حول أ شارت إىل أنَّ امل وأ
  مستقبل اآللية، وأنَّ األمانة على استعداد لدعم تلك املشاورات غري الرمسية. 

ملتخذة يف بلداهنم لتنفيذ االتفاقية، فضــًال عن املمارســات وأبلغ عدَّة متكلمني عن التدابري ا  -٥٩
أن أطرًا قانونية جديدة اجليِّدة والتحديات املســـــتبانة يف هذه العملية. وذكر عدَّة متكلمني أيضـــــًا 

اعُتمدت لتعزيز قدرة السلطات على منع الفساد ومكافحته واسترداد عائداته بفعَّالية. وقد أنشئت 
مثل اهليئات املتخصــصــة املعنية باملنع والتحقيق واملالحقة القضــائية، وكذلك مؤســســات جديدة، 

ستخدمة  ُشدِّد على أنَّ هناك تكنولوجيا جديدة م ساد. و املحاكم وفرق العمل الوطنية ملكافحة الف
سلطات على كشف  شفافية العمليات احلكومية وحتسني قدرة ال بالفعل أو جيري األخذ هبا لزيادة 

د ومنعها والتحقيق فيها بفعَّالية. وســـــلَّط بعض املتكلمني الضـــــوء على أمثلة حمددة جرائم الفســـــا
للتعاون الناجح مع دول أخرى، يف شــكل تقدمي املســاعدة التقنية وتنظيم حلقات العمل والزيارات 
قدير  لدان اجلنوب. ونوَّه أحد املتكلمني مع الت ما بني ب عاون في لة للت مبا يف ذلك أمث ية،  ــــــ لدراس ا

ملمارســـات اجليِّدة اليت عرضـــها املتكلمون اآلخرون، واقترح أنَّ تشـــري التقارير املواضـــيعية ذات با
ــرد املمارســات اجليِّدة، إىل  ــتعراضــات الُقطرية، عند س الصــلة اليت تعدها األمانة بشــأن نتائج االس

ــتبينت لديها هذه املمارســات اجليِّدة، وخباصــة فيما يتعلق بإ ــاء املحاكم الدول األطراف اليت اس نش
  الوطنية ملكافحة الفساد، بغية تيسري تبادل املعلومات.
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    جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة  -سابعًا  
أشارت الرئيسة إىل أنَّ فريق استعراض التنفيذ اتفق، يف دورته العاشرة، على أن يواصل يف   -٦٠

  عمال املؤقَّت لدورته احلادية عشرة. دورته العاشرة املستأنفة األوىل مداوالته بشأن جدول األ
وأبلغت األمينة فريق اســتعراض التنفيذ بنتائج الدراســة االســتقصــائية بشــأن درجة رضــا   -٦١

الوفود عن الدعم املقدم من األمانة فيما يتعلق بالدورة العاشرة للفريق والدورة الثالثة عشرة للفريق 
ألمينة أيضـــًا خالصـــة موجزة لردود الدول األطراف العامل املعين باســـترداد املوجودات. وقدَّمت ا

ــــــفوية مؤرَّخة  ، دعيت مبوجبها تلك الدول، عمال مبقرَّر ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٤على مذكِّرة ش
العمل وبشـــأن أيِّ تأثري لتلك اخلطة على حضـــور  خطة، إىل إبداء آرائها بشـــأن تنفيذ ٧/١املؤمتر 

اخلرباء. وُشجِّعت الدول األعضاء اليت مل تقدم تعليقاهتا بشأن هذه املسألة بعد على أن تقدمها إىل 
  األمانة إلدراجها يف تقرير ستعده األمانة لكي ينظر فيه املؤمتر يف دورته الثامنة. 

ســــتعراض التنفيذ الســــتبانة املمارســــات الفضــــلى ونوِّه بالعمل الذي يضــــطلع به فريق ا  -٦٢
  والتحديات املشتركة والدروس املستفادة، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بالدورة األوىل لآللية.

ب املتكلمون باجلهود املبذولة لتحســني أســاليب عمل فريق اســتعراض التنفيذ بغرض حَّور  -٦٣
  ودورات اهليئات الفرعية األخرى للمؤمتر.  حتسني هيكلة مناقشاته والتخطيط لدوراته املقبلة

وأشـــــــار بعض املتكلمني إىل أنه، بغية مواصــــــلة زيادة فعالية اآللية، ينبغي ختفيض عدد   -٦٤
الدورات السنوية لفريق استعراض التنفيذ إىل دورة عادية واحدة ودورة مستأنفة واحدة. وُذكر أن 

ــــــت حقاقات االجتماع املتبقية متاحة من شـــــــأن ذلك أن يؤدي إىل تنســــــيق اجلهود وجعل اس
لالجتماعات املخصــــصــــة األخرى اليت قد يقرر املؤمتر أن يعقدها، مثل االجتماعات التحضــــريية 

. وســـلَّط ٢٠٢١للدورة االســـتثنائية للجمعية العامة بشـــأن مكافحة الفســـاد، اليت ســـتعقد يف عام 
ــــيق دورات الفريق أيضــــًا املتكلمون الضــــوء مع دورات اهليئات الفرعية  على أمهية مواصــــلة تنس

األخرى للمؤمتر، بغرض حتســني املناقشــات. وشــدَّد أحد املتكلمني على أمهية اســتبانة وتعزيز أوجه 
التآزر بني اهليئات الفرعية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد ومؤمتر 

ة املنظَّمة عرب الوطنية، بغية حتديد املواضــــــيع ذات األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي
  األمهية املشتركة واالستفادة الكاملة من املوارد املتاحة. 

يف جدول  بأن ُيدَرجوأعرب عدد من املتكلمني عن تأييدهم لالقتراح املقدم من ســويســرا   -٦٥
"التبادل الطوعي  عنوانهجديد  األعمال املؤقَّت للدورة احلادية عشـــرة لفريق اســـتعراض التنفيذ بند

للمعلومات بشــأن التدابري الوطنية املتخذة بعد إجناز تقارير االســتعراضــات الُقطرية"، ألنَّ من شــأنه 
تيســــــري مداوالت الفريق. بيد أن العديد من املتكلمني أشـــــــاروا إىل أن دوًال عديدة تقدم تلك 

ـــــتعراض تنفيذ اتفاقية  ٢حلالية، مثل البند املعلومات بالفعل، إما يف إطار بنود جدول األعمال ا (اس
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد)، أو يف أي مرحلة أخرى. 

وأشــار بعض املتكلمني إىل أنه ميكن إتاحة املزيد من املعلومات املفصــلة عن التقدم املحرز   -٦٦
جدول األعمال ال ينب ند يف  هذا الب يد أن إدراج  ية املتخذة، ب تدابري الوطن بادئ وال بامل خيل  غي أن 

األساسية لعمل اآللية، ومنها احلياد، وبتنفيذ االتفاقية ككل. ويف هذا الصدد، أشار بعض املتكلمني 
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إىل احلاجة إىل توضـــيحات بشـــأن االقتراح املقدم من ســـويســـرا، مبا يف ذلك بشـــأن اآلثار العملية 
ة لآللية، ومنها سرية تقارير االستعراضات املترتبة عليه، بالنظر إىل أنه قد يؤثر على املبادئ التوجيهي

  من اإلطار املرجعي لآللية.  ٣٧الُقطرية، املنصوص عليها يف املادة 
ومبا أنه مل يتســـــن التوصـــــل إىل اتفاق بشـــــأن إدراج البند املقترح يف جدول األعمال املؤقَّت   -٦٧

مشاورات غري رمسية بشأن هذه للدورة احلادية عشرة، حثَّ بعض املتكلمني الدول األطراف على عقد 
املســألة، مبشــاركة األمانة، قبل انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف. وقال عدة متكلمني إن تلك 

، إىل جانب تناول مســـألة البند اجلديد، ســـبل حتســـني أيضـــًا املشـــاورات غري الرمسية ينبغي أن تشـــمل
  . ٢٠٢١-٢٠٢٠ ذلك خطة عمل تلك اهليئات للفترةأساليب عمل مجيع اهليئات الفرعية للمؤمتر، وك

واتفق فريق استعراض التنفيذ على مواصلة مداوالته بشأن جدول األعمال املؤقَّت لدورته   -٦٨
احلادية عشــرة يف دورته العاشــرة املســتأنفة الثانية، املقرر عقدها بالتزامن مع اجللســة العامة للدورة 

ما قد يتخذه املؤمتر من قرارات بشـــــأن برنامج العمل املقبل  ًاأيضـــــ الثامنة للمؤمتر، على أن يراعى
ــــتأنفة الثانية،  ــــرة املس ــــات يف دورة الفريق العاش ــــبب حمدودية الوقت املتاح للمناقش للفريق. وبس
شـــجعت الرئيســـة الوفود على عقد مشـــاورات غري رمسية بشـــأن جدول األعمال املؤقَّت للدورة 

أساليب عمل مجيع اهليئات الفرعية للمؤمتر، فضال عن خطة احلادية عشرة، وكذلك بشأن حتسني 
  ، قبل انعقاد الدورة الثامنة للمؤمتر.٢٠٢١-٢٠٢٠عمل تلك اهليئات للفترة 

   
    اعتماد التقرير  -ثامنًا  

، تقريره عن أعمال دورته العاشـرة ٢٠١٩أيلول/سـبتمرب  ٤اعتمد فريق اسـتعراض التنفيذ، يف   -٦٩
  )٢(املستأنفة األوىل.

  

__________ 
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