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 فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩-٢٧فيينا، 

  

 
تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشرة، املعقودة يف فيينا    

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩إىل  ٢٧من 
  

  املحتويات
الصفحة   

  ٢ ...... ................................ ................................ ................................   مقدِّمة-أوالً 
 ٢ ............................... ................................ ................................   تنظيم الدورة -ثانيًا

 ٢ ...................... ................................ ................................   افتتاح الدورة -ألف
  ٣ ................................ ................................   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -باء

  ٣ ........................... ................................ ................................   احلضور -جيم 
 ٤ ............................ ................................   استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد-ثالثًا

 ٤ ..................... ................................ ................................   سحب القرعة -ألف
 ٥ ............ ................................ ................................   دورة االستعراض األوىل -باء

 ٨ ............. ................................ ................................   دورة االستعراض الثانية -جيم 
 ١٢ .................... ................................   أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -رابعًا

 ١٢ ...................... ................................ ................................   تقرير مرحلي -ألف
 ١٥ .. ................................   أوجه التآزر مع أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصلة -باء

 ١٧ .............................. ................................ ................................   املساعدة التقنية -خامسًا
 ٢١ ................ ................................ ................................   املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية -سادسًا
 ٢٢ ............................... ................................ ................................   مسائل أخرى -سابعًا
 ٢٢ .. ................................ ................................   جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة -ثامنًا
 ٢٤ ............................... ................................ ................................   اعتماد التقرير -تاسعًا
  املرفق

 
  

املزاوجة بني البلدان خالل السنة الرابعة من دورة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: آلية 
 ٢٥ ........................... ................................ ................................   االستعراض الثانية
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   مقدِّمة  -أوًال  
، ٣/١أنشــــــأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف قراره  -١

العضـــــوية املعنون "آلية االســـــتعراض"، فريَق اســـــتعراض التنفيذ، وهو فريق حكومي دويل مفتوح 
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 
  ية تنفيذًا فعَّاًال.اجليِّدة، والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية ضمانًا لتنفيذ االتفاق

    
     تنظيم الدورة  -ثانيًا  
   افتتاح الدورة  -ألف  

عقد فريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد دورته العاشرة يف فيينا يف  -٢
 .٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩إىل  ٢٧الفترة من 

وعقد الفريق العامل ســـت جلســـات. وترأســـت اجللســـات األوىل إىل الســـادســـة ماريا   -٣
سة املعيَّنة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة  سويلو بورَّس أرغيتا (غواتيماال)، الرئي كون
ملكافحة الفســـــاد يف دورته الســـــابعة. وترأس إغناثيو بايلينا رويث (إســـــبانيا) جزءا من اجللســـــة 

ســـادســـة. ومشلت الدورة عقد جلســـتني مشـــتركتني مع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح ال
  أيار/مايو. ٢٩العضوية املعين باسترداد املوجودات يف 

 والتزم املشاركون دقيقة صمت تكرميا لذكرى دميتري فالسيس يف اجللسة االفتتاحية. -٤

  ية.وألقى مدير شعبة شؤون املعاهدات كلمة استهالل -٥
وألقى ممثل االحتاد األورويب كلمة نيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضــــــاء، تناول فيها  -٦

ــــة العادلة  ــــيدة واملنافس ــــكل خطرا على الدميقراطية واحلوكمة الرش ــــاد يش مجلة أمور، منها أن الفس
اتيا النتشـــار ؤمناخا مويقوض ســـيادة القانون والقيم األســـاســـية اليت تنهض عليها املجتمعات وخيلق 

اجلرمية واستشراء اإلفالت من العقاب. وأشار يف هذا الصدد أيضا إىل أن توفر اإلرادة السياسية مقوم 
أمهية حتقيق خطة التنمية املســتدامة لعام ، كما أشــار إىل أســاســي لنجاح ســياســات مكافحة الفســاد

لواســـــعة من اإلجراءات اليت منها. وقدم عرضـــــا جممال للمجموعة ا ١٦، والســـــيما اهلدف ٢٠٣٠
يتخــذهــا كــل من االحتــاد األورويب ودولــه األعضـــــــاء يف جمــاالت املنع والوقــايــة والتجرمي وجتميــد 
املوجودات ومصــادرهتا واســتردادها، وكذلك التعاون الدويل. وأشــار إىل التدابري اليت اختذها االحتاد 

ــ ــاهم يف منع وردع جرائم االحتيال األورويب من أجل محاية املبلِّغني عن اجلرائم اليت من ش أهنا أن تس
وغريها من األنشـــطة غري املشـــروعة، كما أشـــار إىل التطبيق الفعال لقواعده يف جمموعة واســـعة من 
سياسات االشتراء العمومي واخلدمات املالية ومكافحة غسل األموال.  ساتية، ومنها  سيا املجاالت ال

ض به اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف جمال كما أكد املمثل على أمهية الدور الذي تنه
مكافحة الفســـاد على الصـــعيد العاملي ورحب بتركيزها على التدابري الوقائية واســـترداد املوجودات. 
وشدد يف الوقت ذاته على ضرورة احلرص على الشفافية وعدم اإلقصاء وكفاءة التكلفة يف العمل يف 

دارية غري الضـــــرورية وازدواجية العمل. وأكد املمثل التزام االحتاد هذا الشـــــأن، مع جتنب األعباء اإل
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األورويب بعملية االســـــتعراض وأشـــــار إىل أنَّ املناقشـــــات قد بدأت مع مكتب األمم املتحدة املعين 
  باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) حول كيفية تنظيم االستعراض املقبل لتنفيذ االحتاد األورويب لالتفاقية.

ار وزير الشـــؤون القانونية والعدل والشـــؤون الربملانية يف بنغالديش إىل أن حكومته وأشـــ  -٧
تنتهج سـياسـة عدم التسـامح املطلق مع الفسـاد وقدم عرضـا جممال للتدابري التشـريعية واإلدارية اليت 

ــــ ــــاد بالتماش ــــاد. وقدم  يتتبعها حكومته ملكافحة الفس مع الكثري من أحكام اتفاقية مكافحة الفس
ـــار، يف هذا الصـــدد، إىل األثر معل ـــتعراض التنفيذ وأش ـــاركة بنغالديش يف آلية اس ومات حول مش

اإلجيايب هلذه املشــاركة على اجلهود الوطنية يف جمال مكافحة الفســاد، وأعرب عن تقديره للمكتب 
ملا قدمه من دعم خالل تلك العملية. وســلط الوزير الضــوء على جهود حكومته يف معاجلة مســألة 

داد املوجودات وأشــار إىل أن النظام القانوين لبلده متســق مع األحكام ذات الصــلة من اتفاقية اســتر
  مكافحة الفساد. كما أكد الوزير جمددا التزام حكومته مبكافحة الفساد.

    
   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  

 ل التايل:أيار/مايو، جدوَل األعما ٢٧أقرَّ فريُق استعراض التنفيذ، يف  -٨

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

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. -٢
  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. -٣
  املساعدة التقنية. -٤
  املالية واملتعلِّقة بامليزانية.املسائل  -٥
  مسائل أخرى. -٦
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة احلادية عشرة لفريق استعراض التنفيذ. -٧
  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشرة. -٨

ات وقبل اعتماد جدول األعمال، اقترح أحد املتكلمني جتنب جدولة تواريخ انعقاد اجتماع -٩
ــــري عمل الوفود. وردًّا على ذلك، أعرب متكلم آخر،  اهليئات الكائنة يف فيينا على التوايل من أجل تيس

من جدول األعمال، عن تقديره لعقد اجتماعات تلك اهليئات على  ٣يف كلمة ألقاها يف إطار البند 
  عات.حنو متتابع حيث رأى أن ذلك ييسر مشاركة اخلرباء من العواصم يف تلك االجتما

    
   احلضور  -جيم  

ُمثِّلت يف الدورة الدوُل التالية األطراف يف االتفاقية: االحتاد الروســـــي، إثيوبيا، أذربيجان،  -١٠
إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات  أفغانســــتان، األرجنتني، أرمينيا، إســــبانيا، أســــتراليا، إســــرائيل،
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ــيا، أنغوال، أوروغواي،  اإلســالمية)،  -أوغندا، أوكرانيا، إيران (مجهورية العربية املتحدة، إندونيس
أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكســـــتان، البحرين، الربازيل، الربتغال، بروين دار الســـــالم، بلجيكا، 
بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا 

ليشـــيت، اجلبل  -ت)، بريو، تايلند، تركيا، تشـــاد، تشـــيكيا، توغو، تيمور املتعددة القوميا -(دولة 
ــــــود، اجلزائر، مجهورية تن لدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية األس يا املتحدة، اجلمهورية ا زان

الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جورجيا، 
سري النكا، جيبويت، الد سييب،  سان تومي وبرين سطني، رومانيا، زامبيا، زمبابوي،  امنرك، دولة فل

شيلي، الصني، العراق، عمان،  سرياليون،  سرا،  سوي سنغافورة،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سلفادور،  ال
ـــــا، الفلبني، فرتويال (مجهورية  ندا، البوليفارية)، فنل -غامبيا، غانا، غواتيماال، غينيا، فانواتو، فرنس

فييت نام، قربص، قطر، قريغيزســـتان، كازاخســـتان، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت 
ديفوار، كوســتاريكا، كولومبيا، الكويت، لبنان، ليبيا، ليســوتو، مالطة، مايل، ماليزيا، مدغشــقر، 

ا العظمى مصــــر، املغرب، املكســــيك، مالوي، اململكة العربية الســــعودية، اململكة املتحدة لربيطاني
وأيرلندا الشــمالية، موريتانيا، موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمســا، النيجر، نيجرييا، هاييت، 

 اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.

  ي إقليمية طرف يف االتفاقية.وُمثِّل يف الدورة االحتاد األورويب، وهو منظمة تكامل اقتصاد -١١
، قرَّر املؤمتر أنه جيوز دعوة املنظمات احلكومية الدولية، ٤/٥من القرار  ٢ووفقًا للقاعدة   -١٢

ــــــبكة  ووحدات األمانة العامة، وهيئات األمم املتحدة وصــــــناديقها وبراجمها، واملعاهد التابعة لش
اجلنائية، والوكاالت املتخصِّصة وسائر مؤسسات منظومة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة 

  األمم املتحدة، إىل املشاركة يف دورات فريق استعراض التنفيذ.
ومن بني وحدات األمانة العامة وهيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها واملعاهد التابعة  -١٣

صة وسائر مؤسسات لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة  اجلنائية والوكاالت املتخصِّ
  معهد بازل للحوكمة والبنك الدويل. مبراقبني: انالتالي نمنظومة األمم املتحدة، ُمثِّل الكيانا

-وُمثِّلت مبراقبني املنظماُت احلكومية الدولية التالية: املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية -١٤
ل اخلليج العربية، جمموعة الدول املناهضـــة للفســـاد، األكادميية الدولية األفريقية، جملس التعاون لدو

ملكافحة الفســاد، املنظمة الدولية للشــرطة اجلنائية (اإلنتربول)، جامعة الدول العربية، منظَّمة األمن 
  والتعاون يف أوروبا، اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط، املنظمة اجلمارك العاملية.

ثِّلت يف الدورة منظمة فرســـان مالطة املســـتقلة، وهي كيان لديه مكتب مراقب دائم يف وُم -١٥
  مقر األمم املتحدة.

    
     استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثًا  
   سحب القرعة  -ألف  

بني إىل الفريق، يف مجلــة أمور، أن يعقــد اجتمــاعــات فيمــا  ٦/١طلــب املؤمتر يف قراره  -١٦
قًا للفقرة  ــــــحب الُقرعة وف لدول األطراف بغرض س مام مجيع ا لدورات ُتفَتح أ من اإلطار  ١٩ا
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املرجعي آللية اســــتعراض التنفيذ، دون املســــاس حبق أيِّ دولة طرف يف أن تطلب إعادة ســــحب 
 الُقرعة يف االجتماع الالحق للفريق يف فترة ما بني الدورات أو يف دورته العادية الالحقة.

، ُعِقد اجتماٌع للفريق مفتوح أمام مجيع الدول األطراف يف فترة ٦/١ووفقًا لقرار املؤمتر  -١٧
  .٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤ما بني الدورات، يوم اجلمعة املوافق 

حبت الُقرعة الختيار الدول األطراف املســتعِرضــة يف  -١٨ وفيما يتعلق بالدورة الثانية لآللية، ســُ
تعراض الثانية. وجرى اختيار الدول األطراف املســـــتعِرضـــــة عمًال الســـــنة الرابعة من دورة االســـــ

من اإلطار املرجعي لآللية. واختريت لكل دولة طرف ســتخضــع لالســتعراض  ٢٠و ١٩بالفقرتني 
دولتان مســتعِرضــتان، إحدامها من نفس جمموعتها اإلقليمية والثانية من جمموعة تشــمل مجيع الدول 

  )١(األطراف (انظر املرفق).
وأجَّلت بعض الدول العمل كدول مســــتعِرضــــة أو طلبت إعادة ســــحب القرعة لدوريت  -١٩

االســـتعراض األوىل والثانية متاشـــيا مع اإلطار املرجعي لآللية. وأعيد ســـحب الُقرعة خالل الدورة 
  العاشرة للفريق.

    
   دورة االستعراض األوىل  -باء  

بشـــأن جمموعة التوصـــيات واالســـتنتاجات غري امللزمة  عرضـــت ممثلة لألمانة مذكِّرة األمانة -٢٠
شأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ستفادة ب القائمة على الدروس امل

، الذي طلب ٦/١وقد ُأعدَّت هذه الوثيقة وفقًا لقرار املؤمتر  ).CAC/COSP/IRG/2019/3الفســــــاد (
يقوم بتحليل نتائج االســــتعراضــــات الُقطرية اليت جرت خالل الدورة األوىل فيه املؤمتر إىل الفريق أن 

من أجل اســـــتبانة التجارب الناجحة واملمارســـــات اجليِّدة والتحديات املطروحة واملالحظات اُملثارة 
واالحتياجات املطلوبة من املســاعدة التقنية يف ضــوء تقارير التنفيذ املوضــوعية وأن يقدم جمموعة غري 

من التوصـــيات واالســـتنتاجات القائمة على الدروس املســـتفادة بشـــأن تنفيذ الفصـــلني الثالث  ملِزمة
، أحاط املؤمتر علمًا ٧/١ويف املقرر  والرابع من االتفاقية لكي يعرضــــــها عليه للنظر فيها وإقرارها.

ورته الثامنة الفريق يف دهبا مبجموعة التوصــيات واالســتنتاجات غري اُمللِزمة، بالصــيغة اليت اســتعرضــها 
) إىل حتليل CAC/COSP/IRG/2019/3األمانة ( مذكِّرة واســــتندت). CAC/COSP/2017/5املســــتأنفة (
ـــة جيدة حدِّدت يف  ١ ٠٠٠توصـــية منفردة وأكثر من  ٦ ٠٠٠ألكثر من  ـــتعراضـــا  ١٦٧ممارس اس

ورة الفريق اســــتعراضــــا منجزا حديثا منذ انعقاد د ١٨طريا منجزا يف الدورة األوىل، كان من بينها ُق
، اليت ُأقرت خالهلا جمموعة التوصـــــيات ٢٠١٨التاســـــعة املســـــتأنفة الثانية يف تشـــــرين الثاين/نوفمرب 

ــــتنتاجات غري امللزمة من حيث املبدأ. ــــد املذكرة أيضــــا التعليقات الواردة يف املذكرات  واالس وجتس
كانون  ٧أرســــــلتهما األمانة يف دولة طرفا ردا على مذكرتني شــــــفويتني  ٢٧املكتوبة اليت قدمتها 

ناير  ثاين/ي يه  ٢٩و ٢٠١٩ال هتا  .٢٠١٧حزيران/يون لدول األطراف بوجه عام، يف مذكرا وأيدت ا
الكتابية وأثناء دورات الفريق الســابقة، جمموعة التوصــيات واالســتنتاجات غري امللِزمة، مع مراعاة أن 

__________ 
سوف تتاح معلومات حمدثة عن تشكيالت املزاوجة بني البلدان بالنسبة للدورتني األوىل والثانية يف ورقة اجتماع   )١(  

األوىل والثانية من بعنوان "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: املزاوجة بني البلدان خالل دوريت االستعراض 
  ).CAC/COSP/IRG/2019/CRP.8آلية استعراض التنفيذ" (
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ـــــى هبا هلا طابع غري إلزامي وهت ـــــنَّاع القرار التدابري املطروحة املوص دف إىل تقدمي خيارات عملية لص
للنظر فيها، مبا يتماشــــــى مع املبادئ األســــــاســــــية لنظمها القانونية ومع أخذ األولويات الوطنية يف 
احلســبان. وأكدت ممثلة األمانة جمدَّدا أنَّ التوصــيات واخلالصــات غري امللزمة هي جمرد ملخص ألهم 

طرية خالل املمارسات اجليدة املستبانة يف االستعراضات الُقاملالحظات والتوصيات واالستنتاجات و
 الدورة األوىل، مع مراعاة مستويات االلتزام يف االتفاقية.

ــــات اجليدة   -٢١ وعرضــــت ممثلة األمانة كذلك مذكِّرة توضــــيحية من األمانة بشــــأن املمارس
لدروس املســـتفادة بشـــأن يتعلق مبجموعة التوصـــيات واالســـتنتاجات غري امللزمة القائمة على ا فيما

). CAC/COSP/IRG/2019/6تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (
وتضــمنت املذكرة التوضــيحية معلومات إضــافية توفر مزيدا من التفاصــيل عن املمارســات اجليدة 

الُقطرية تبينت يف االســتعراضــات املوجزة يف جمموعة التوصــيات واالســتنتاجات غري امللزمة، اليت اســ
ناًء على طلب وجَّ ملذكرة ب عدت ا لدورة األوىل. وقد ُأ ناء دورته خالل ا نة أث هه الفريق إىل األما

التاســعة املســتأنفة الثانية من أجل بلورة االســتنتاجات اليت مت التوصــل إليها، وال ســيما املمارســات 
ضات  ستبانة يف االستعرا ساعد هذه اليتالُقطرية اجليدة امل  أجريت خالل الدورة األوىل، وسوف ت

  املذكرة الدول يف زيادة توضيح املعلومات على حنو يتماشى مع األحكام ذات الصلة من االتفاقية.
وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، رحب املتكلمون مبجموعة التوصيات واالستنتاجات غري  -٢٢

لفريق اجلماعية، وأشاروا إىل طابعها املتقدم حيث إهنا خضعت امللزمة، اليت رأوا أهنا مثرة هامة جلهود ا
لعدة جوالت من املشـــاورات خالل الدورة الســـابعة للمؤمتر وأثناء الدورات الســـابقة للفريق. وأكد 
املتكلمون على أن الدول ســوف تســتفيد من تطبيق تلك التوصــيات واالســتنتاجات غري امللزمة، اليت 

لية االستعراض. وُأشري إىل أنه على الرغم من الطابع غري امللزم لالستنتاجات تدل على األثر اإلجيايب آل
والتوصيات وأهنا ال تنشئ التزامات إضافية على البلدان، فإن على الدول أن تنظر يف وضعها موضع 
التطبيق العملي ألهنا جتسد ممارسات جيدة مشتركة وتوفر فرصا لتعزيز تنفيذ االتفاقية. وأشارت عدة 

فود يف هذا الشــأن إىل أن االســتنتاجات والتوصــيات املذكورة تتجاوز نطاق أحكام االتفاقية حيث و
إهنا تصف ممارسات جيدة تدخل يف إطار تنفيذ االتفاقية، ووصفت تلك املمارسات بأهنا مثرة مفيدة 

يف تعزيز إصالحاهتا لآللية. وُرئي أن بوسع الدول أن تستعني بالتدابري املحددة املشار إليها يف الوثيقة 
الداخلية وتدعيم أولوياهتا الوطنية. وأكد املتكلمون على أن تلك التوصــيات واالســتنتاجات املحددة 

  مفيدة يف سياق نظمهم القانونية الوطنية يف هذا الشأن.
ية   -٢٣ قانون ها ال مة أطر جل مواء لداهنم من أ هتا ب ختذ تدابري اليت ا عدة متكلمني ال ووصــــــف 

التدابري املوصوفة وخلصوا اخلطوات اليت اختذهتا بلداهنم بناء على نتائج استعراضات واملؤسسية مع 
الدورة األوىل. وقدم املتكلمون معلومات عن اإلصــــــالحات والتطورات اجلارية على الصــــــعيد 
الوطين، مثل إنشـاء سـلطات متخصـصـة يف مكافحة الفسـاد، وتدعيم القدرة على مكافحة الفسـاد 

مومية والقضاء، وتطوير وتدعيم قوانني وآليات مكافحة الفساد (مبا يشمل سن لدى املؤسسات الع
تشــريعات متخصــصــة وقوانني لإلجراءات اجلنائية وقوانني جزائية وحتديد جزاءات ووضــع آليات 

واللوائح التنظيمية املتعلقة مبســؤولية عقابية وتدابري حلماية الشــهود والضــحايا واملبلِّغني عن اجلرائم، 
وأحكام للتقادم، وقوانني بشــأن الوالية القضــائية اخلارجية يف هذا الشــأن يات االعتبارية، الشــخصــ
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واملســـاعدة القانونية املتبادلة)، وتدعيم إجراءات التنســـيق فيما بني الوكاالت وتعزيز تدابري التعاون 
ملنع الفساد ومنع  الدويل. وبيَّنوا أن تلك التطورات قد سامهت أيضا يف تدعيم األطر الوطنية الرامية

ضات الدورة األوىل، عمدت  ستعرا سريب العائدات اإلجرامية إىل اخلارج. وبناء على توصيات ا ت
إحدى الدول إىل تعديل دســتورها حبيث بات يعترف باالتفاقية ويكلف ســلطات مكافحة الفســاد 

ــــترشــــدت دولة أخرى بالتوصــــيات املقدمة خالل الدورة األوىل يف  وضــــع بتنفيذ أحكامها. واس
جمموعة من اإلصـــالحات، ومنها توســـيع نطاق أدوات املصـــادرة غري املســـتندة إىل اإلدانة لتشـــمل 
جرائم الفســــــاد. وكمقياس ملدى جناح تلك اإلصــــــالحات، اعتربت قدرة تلك الدولة على توفري 

ىل اإلدانة نطاق واسع من املساعدة الدولية يف إجراءات املصادرة املستندة إىل اإلدانة وغري املستندة إ
  من املمارسات اجليدة فيها أثناء استعراض الدورة الثانية.

وأشـــــار أحد املتكلمني إىل مؤمتر إقليمي ُعقد مؤخرا يف كولومبيا بشـــــأن التعجيل بتنفيذ  -٢٤
وقال إن اهلدف من املؤمتر هو بناء منصــــات إقليمية وتنظيم  االتفاقية يف أمريكا الالتينية والكارييب.

بنظم الرتاهة يف القطاع العام  ومنها ما يتعلق أجل حتســـني العمل على تنفيذ االتفاقية،مبادرات من 
وإقرارات الذمة املالية ومســاءلة الشــخصــيات االعتبارية واحلوكمة املؤســســية واإلبالغ عن اجلرائم 

ختاذ والتعاون الدويل، وإنَّ من نتائج ذلك املؤمتر اعتماد الدول املشـــــــاركة إلعالن التزمت فيه با
 تدابري حمددة يف تلك املجاالت مع مناقشة اخلطوات الالزمة لتنفيذ ذلك اإلعالن.

ــــــتنتاجات والتوصــــــيات غري امللزمة،  -٢٥ وَعقَّب بعض املتكلمني حتديدا على جمموعة االس
ـــليم  واقترحوا يف ذلك الصـــدد مواصـــلة بلورة التوصـــيات الواردة يف الوثيقة املتعلقة بإجراءات تس

لة (الفقرة  باد ية املت قانون عدة ال ملادة  ٩املجرمني واملســـــــا ملادة  ٢٤والفقرة  ٤٤من ا من  ٤٦من ا
اقية) يف ضــــــوء االلتزامات التعاهدية القائمة للبلدان ومقتضــــــيات مراعاة األصــــــول القانونية االتف

ورأى متكلم آخر يف هذا الصدد أن من الضروري زيادة التأكيد يف التوصيات على أمهية  الواجبة.
تبســـــيط اإلجراءات ومتطلبات اإلثبات املتعلقة بالتعاون الدويل. وردا على ذلك، أوضـــــحت ممثلة 

  من االتفاقية. ٤٤من املادة  ٩ألمانة أن صيغة التوصية جتسد نص الفقرة ا
وفيما يتعلق بنطاق التدابري املوصــــوفة، اقترح أحد املتكلمني أن تغطي الوثيقة أيضــــا نتائج  -٢٦

ــــــتعراض الثانية، بينما أكد آخرون على أمهية التركيز على نتائج الدورة األوىل اليت مت  دورة االس
  ا حىت اآلن حرصا على استمرارية جدواها.التوصل إليه

ستعراض الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية  -٢٧ ضا مع قرار املؤمتر ا وقيل إن هذا يتماشى أي
، الذي ٦/١يف الدورة األوىل. وردا على ذلك، أشــــارت األمانة إىل الوالية املحددة يف قرار املؤمتر 

ــــــتنتاجات القائمة على الدروس  طلب إىل الفريق تقدمي جمموعة غري ملِزمة من التوصــــــيات واالس
املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية لكي يعرضها عليه للنظر فيها وإقرارها. 
صيغت  وأبدى أحد املتكلمني مالحظة إجيابية أشار فيها إىل أن املالحظات واملمارسات اجليدة قد 

ــــــع من احلاالت على حنو جيعلها قابلة للتطبيق  دون تغيري الُقطرية على نطاق أرحب يف طائفة أوس
املصاحبة  يضاحيةمضموهنا العام وال معناها العام. ورأى أن من املمكن دمج الوثيقة يف املذكرة اإل

هلا اليت أعدهتا األمانة بشــأن املمارســات اجليدة املتضــمنة يف جمموعة التوصــيات واالســتنتاجات غري 
  ) وعرضهما على املؤمتر يف شكل وثيقة واحدة.CAC/COSP/IRG/2019/6امللِزمة (
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ورأى بعض املتكلمني أن على الفريق العامل أن يضع جمموعة التوصيات واالستنتاجات غري  -٢٨
امللزمة يف صــــــيغتها النهائية وأن يقدمها إىل املؤمتر، للنظر فيها وإقرارها واختاذ املزيد من اإلجراءات 

، يف شكل مشروع قرار أو مقرر، وأن من املمكن مناقشة هذا املشروع يف ٦/١ر بشأهنا، وفقا للقرا
االجتماع املقبل للفريق. وأشار بعض املتكلمني إىل الطابع غري امللزم لالستنتاجات والتوصيات الذي 
يعطي الدول الفرصــة لكي متارس حقها يف عدم اتباع مجيع التدابري واملمارســات اجليدة املوصــوفة يف 

إحالة الوثيقة يف شــكل مشــروع قرار أو مقرر لن يكون هو ثيقة. وشــدد بعض املتكلمني على أن الو
  غري امللزم. هاالطريقة األنسب لتقدمي التوصيات إىل املؤمتر، وذلك يف ضوء طابع

واقترح بعض املتكلمني إجراء مناقشــات أخرى خالل الفترة املفضــية إىل املؤمتر حول أنســب  -٢٩
وأشارت متكلمة يف هذا السياق إىل التزامات الدول  الوثيقة وأي نقاط موضوعية متبقية.طريقة إلحالة 

، ٦٣من االتفاقية وأكدت على أن الغرض من املؤمتر، وفقا ألحكام املادة  ٦٥األطراف مبقتضـــى املادة 
بالتدابري اليت تتخذها هو التشـــجيع على تنفيذ االتفاقية واســـتعراض تنفيذها، واكتســـاب املعرفة الالزمة 

ومن مث، أكدت املتكلمة على  الدول األطراف لتنفيذ هذه االتفاقية، والصعوبات اليت تواجهها يف ذلك.
بالقرار  نه، عمال  قة إىل املؤمتر من أجل اختاذ املزيد من ٦/١أ ، من الضــــــروري أن حييل الفريق الوثي

  ديد أنسب مسار للعمل.اإلجراءات بشأهنا وشددت على أن من اختصاص املؤمتر حت
ورحبت ممثلة األمانة باالقتراحات والتعليقات املقدمة وأشــارت إىل أن هناك فرصــا أخرى  -٣٠

سوف تتاح أثناء الدورة املقبلة للفريق وخالل الفترة املفضية للمؤمتر من أجل مناقشة أنسب السبل 
ضـــحت املمثلة أيضـــا أن أي إلحالة الوثيقة إىل املؤمتر وكذلك أي مســـائل موضـــوعية أخرى. وأو

مالحظات إضافية أو ممارسات جيدة اقترحتها الدول يف تعليقاهتا املكتوبة ومل جيسدها منت الوثيقة 
  نفسها.الُقطرية قد ُلخِّصت يف مقدمتها، هذا إذا مل تكن قد حدِّدت يف االستعراضات 

    
   دورة االستعراض الثانية  -جيم  

ــــــب ما ورد منقدمت ممثلة لألمانة  -٣١ ــــــيع وأنس التجارب الناجحة  معلومات حمدثة عن أش
واملمارسات اجليدة والتحديات املطروحة واملالحظات املثارة، استنادا إىل التقرير املواضيعي املتعلق 
ـــة  ـــان ـــه األم ـــذي أعـــدت ــــــترداد املوجودات) ال ـــة (اس ـــاقي ـــذ الفصـــــــــل اخلـــامس من االتف بتنفي

)CAC/COSP/IRG/2019/4خالصــة وافية  ٢٠َق بأن التقرير املواضــيعي يســتند إىل ). وأبلغت الفري
وضــعت يف صــيغتها النهائية، وأن هناك اجتاهات أولية ناشــئة فيما يتعلق بالتحديات واملمارســات 
اجليدة. وقالت إن مجيع البلدان تقريبًا اليت ُأجنزت اســـتعراضـــاُتها قد تلقت توصـــيات بشـــأن املادة 

، ٥٧و ٥٥و ٥٤و ٥٣ســتعرضــة تلقت توصــيات بشــأن املواد ، وإن أكثر من نصــف البلدان امل٥٢
حيث صدرت مخسون توصية  ٥٧و ٥٤و ٥٢وإن أكرب عدد من التوصيات قد صدر بشأن املواد 

  .٥٢أو أكثر بشأن كل منها، وإن أكرب عدد من املمارسات اجليدة قد استبني يف إطار املادة 
مام املشــــترك واملمارســــات اجليدة وعرضــــت ممثلة األمانة أيضــــا التحديات موضــــع االهت -٣٢

املســــتبانة يف إطار كل مادة من مواد الفصــــل اخلامس. وأشــــارت بإجياز إىل أن العديد من الدول 
لديها خربة حمدودة بالعمل يف جمال اســترداد املوجودات وأهنا مل حتصــل على أي قســط من التعاون 

كن قد تلقت أي طلبات للمســــــاعدة الدويل يف هذا املجال وأهنا، لدى اختتام االســــــتعراض، مل ت
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وفيما يتعلق بإعادة املوجودات على وجه القانونية املتبادلة أو وجهت أي طلبات من هذا النوع. 
اخلصــــــوص، قالت املمثلة إن قلة من الدول قد أبلغت عن خربة عملية يف هذا املجال، يف حني 

يســـري التعاون الدويل يف جمال أبلغت العديد من الدول عن اســـتخدام شـــبكات واتفاقات متنوعة لت
استرداد املوجودات. وأفادت هبذا اخلصوص بأن األمانة تشجع الدول على مواصلة بذل اجلهود يف 

  تنفيذ الفصل اخلامس ومواصلة تبادل األمثلة واإلحصاءات مع األمانة.
بلداهنم  وفيما يتعلق بتنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية، أشار عدة متكلمني إىل تشريعات -٣٣

ــــترداد املوجودات، ــــاهتا الوطنية فيما يتعلق باس تقليص  وأعطوا أمثلة عن ذلك منها وآلياهتا وممارس
ستردادها،  فترة التقادم فيما يتعلق جبرائم الفساد، وإنشاء مكتب خمصص القتفاء أثر املوجودات وا

مني إىل أن بلداهنم أنشأت وأشار عدد من املتكل واستخدام طرائق املصادرة غري املستندة إىل إدانة.
وأشار أحد املتكلمني  مكاتب متخصصة يف استرداد املوجودات أو وحدات ملصادرة املوجودات.

إىل أن بلده قد أدخل تعديالت على قانون مكافحة غســــــل األموال وعائدات اجلرمية هبدف تعزيز 
ــــــتخبــارات املــاليــة على اقتفــاء أثر  وأبلغــت متكلمــة أخرى عن  املوجودات.قــدرة وحــدات االس

سترداد املوجودات قدمها بلدها إىل دول أخرى يف إطار تبادل املساعدة  مساعدات تقنية يف جمال ا
وباإلضــافة إىل ذلك، أشــار بعض املتكلمني إىل أمهية التعاون الدويل يف جمال اســترداد  بني األقران.

فيما يتعلق باملســـاعدة القانونية املتبادلة، وناشـــدوا املوجودات، مبا يتماشـــى مع االتفاقية، وخباصـــة 
  مجيع الدول أن توفر كل منها لألخرى أكرب قدر ممكن من التعاون الدويل يف هذا الصدد.

    
حلقة نقاش بشأن التحديات املطروحة واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة واإلجراءات     

   نائيةاليت تتيح مصادرة عائدات الفساد دون إدانة ج
عقدت حلقة نقاش حول التحديات املطروحة واملمارســـــات اجليدة والدروس املســـــتفادة  -٣٤

واإلجراءات اليت تتيح مصــــــادرة عائدات الفســــــاد دون إدانة جنائية. وألقت ممثلة لألمانة كلمة 
ية، افتتاحية عن املمارســات اجليِّدة واإلجراءات اليت تتيح مصــادرة عائدات الفســاد دون إدانة جنائ

سائل حتتاج  سواء باعتبارها ممارسات جيِّدة أو م ضات الُقطرية  ستبينت يف عدد من االستعرا اليت ا
ولوحظ أن آليات املصادرة غري املستندة إىل إدانة  الدول األطراف إىل مزيد من اإلرشادات بشأهنا.

اد والتصــــدي ينبغي أن تؤديه يف مصــــادرة عائدات الفســــ هلا، يف العديد من البلدان، دور حاســــم
األمانة بشـــأن  مذكِّرة كما وجهت املمثلة انتباه الفريق إىل حلاالت حيازة ثروات جمهولة املصـــدر.

االعتراف املتبــادل بــأوامر التجميــد وأحكــام املصـــــــادرة القضـــــــائيــة غري املســــــتنــدة إىل إدانــة 
)CAC/COSP/WG.2/2019/CRP.1مل احل عا ها الفريق ال جل أن ينظر في عدت من أ كومي )، اليت أ

 الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات يف دورته الثالثة عشرة. 

صادرة  -٣٥ شريعات بلدها الوطنية املتعلقة مب ضاحيًا عن ت ضا إي صني عر وقدمت املناظرة من ال
املوجودات، واملوجودات اخلاضـــعة للمصـــادرة، وأنواع أوامر املصـــادرة، والتعاون الدويل، وإعادة 

 ) (ج)١( ٥٤دات. وبينت أن إجراءات املصــادرة اخلاصــة يف بلدها قد أدرجت، وفقا للمادة املوجو
من االتفاقية، يف القانون اإلجرائي اجلنائي الصيين. وباإلضافة إىل ذلك، أوضحت القواعد املحددة 

ها وأنواع املمتلك ها وحاالت انطباق طاق ها بن قة من مبا يف ذلك املتعل ات لتطبيق تلك اإلجراءات، 
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اخلاضـــــعة هلا، والســـــلطات املعنية بتنفيذها، وضـــــمانات اإلجراءات القانونية الواجبة اليت توفرها، 
ومتطلباهتا اإلجرائية. وأشـــارت املناظرة إىل التفســـريات القضـــائية املتوافقة، يف إطار تطبيق القانون 

طري. وأضــافت أنه ميكن اإلجرائي اجلنائي، اليت تنطبق على اجلرائم املتصــلة بالفســاد ذات الطابع اخل
ــتنادا  تطبيق إجراءات املصــادرة اخلاصــة على املشــتبه فيهم أو املتهمني الذين يهربون أو ميوتون، اس
إىل طلبات تقدمها النيابات العامة الشــعبية إىل حماكم الدرجة املتوســطة أو تقدمها أجهزة الشــرطة 

  لشأن.عن طريق النيابات العامة، اليت تضطلع بدور هام يف هذا ا
املناظر من غواتيماال عن قانون مســـتحدث يتناول إجراءات املصـــادرة غري املســـتندة إىل  أبلغو  -٣٦

إدانة. وقال إن جلنة وطنية للمصــادرة، يرأســها نائب رئيس غواتيماال وتضــم ممثلني عن املحكمة العليا 
نون وإن ذلك القا ؛ومكتب املدعي العام ومكتب املســتشــار القانوين، قد أنشــئت مبوجب هذا القانون

قة حبجز املوجودات ومصـــــــادرهتا وإدارة تلك املوجودات وتنظيم  ناول مجيع اجلوانب املهمة املتعل يت
شـــــؤوهنا وإن قدرة املدعني العامني يف مكتب املدعي اخلاص على حجز موجودات اســـــتنادا إىل ذلك 

يف هناية املطاف  القانون اجلديد باتت أكثر فعالية. وأضــاف أن اللجنة الوطنية للمصــادرة هي اليت حتدد
إمكانية إخضاع ممتلكات معينة للمصادرة. وأفاد املناظر أيضا بأن السلطات الوطنية استطاعت بفضل 
القانون اجلديد حجز ومصــادرة قدر كبري من العائدات غري املشــروعة. وأبرز املناظر التحديات العملية 

  ودات على الصعيدين الوطين والدويل.القائمة يف جمايل إدارة املوجودات املحجوزة واسترداد املوج
وقدم املناظر من االحتاد الروسي عرضا إيضاحيا عن التدابري اليت اختذها بلده لرصد مصروفات  -٣٧

املوظفني العموميني وأفراد أســـرهم هبدف الكشـــف عن أي تباينات بني إيراداهتم ومصـــروفاهتم. وقدم 
رصــــد مصــــروفات املوظفني طلب جراء الواجب تطبيقه لمثًال اإل فبيَّنملحة مفصــــلة عن تلك التدابري، 

العموميني، واملوظفني العموميني املشــــمولني بالعملية، واملدة الزمنية لعملية الرصــــد، وســــبل حصــــول 
وأضـــاف أن طلب الرصـــد خيضـــع  الســـلطات املختصـــة على معلومات عن املصـــروفات ذات الصـــلة.

وبيَّن أن  قد جنحت يف جتاوز التحديات الدســــــتورية. ةاملتخذ للقواعد اإلجرائية املدنية وأن التدابري
وسلط الضوء على مثال للتعاون  املحكمة الدستورية قد أشارت عدة مرات إىل اتفاقية مكافحة الفساد.

ملادة  جلديدة، املقدم مبوجب ا تدابري ا قائم على ال لدويل ال ية. ٤٣ا فاق ناظر معلومات  من االت وقدم امل
   وبني اخلطوات اليت تعتزم السلطات اختاذها لتعزيزها.إحصائية عن هذه التدابري

 ٢٠١٨وتكلم املناظر من اململكة املتحدة عن أداة جديدة للمصادرة املدنية استحدثت يف عام   -٣٨
فيما خيص األوامر الصادرة بشأن الثروات املجهولة املصدر. وقال إن تلك األداة قد صممت من أجل 

املتعلقة باحلصــــول على األدلة يف حاالت مشــــبوهة معينة غالبا ما تتعلق بطلبات التصــــدي للتحديات 
وأضــاف أن  أجنبية للمســاعدة القانونية املتبادلة ترد من دول أخرى، وقضــايا الفســاد واجلرمية املنظمة.

ات تلك األوامر تقتضـــــي من املدعى عليه أن يقدم معلومات أو أدلة حمددة على ملكيته القانونية ملمتلك
وبناء على رد املدعى عليه على ذلك األمر أو عدم رده عليه، تقرر  معينة وســــــبل حصــــــوله عليها.

الســــلطات املختصــــة ما إذا كان يتعني إجراء حتقيقات جنائية أو اختاذ إجراءات مدنية الســــتعادة تلك 
اءات القضــــائية وفيما يتعلق باإلجراءات املدنية املذكورة، وصــــف املناظر بالتفصــــيل اإلجر املمتلكات.

ذات الصــــــلة والتدابري املؤقتة املتاحة اليت ميكن تطبيقها على املمتلكات من أجل مصــــــادرهتا يف هناية 
وبيَّن أن هلذه األداة عددا من االســتخدامات املحتملة األخرى يف قضــايا الفســاد، مبا يف ذلك  املطاف.

  واملوجودات.فيما يتعلق باألفراد املكلفني بأداء وظائف عمومية بارزة، 
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ووصـــفت املناظرة من أملانيا اإلصـــالحات اليت أدخلت مؤخرًا على القانون األملاين املتعلق  -٣٩
سيطها مبوجب القانون  سترداد املوجودات، واليت هتدف إىل تعزيز فعالية مصادرة املوجودات وتب با

ملصــادرة اجلنائي. فبينت أن تلك اإلصــالحات تنطوي على اســتحداث شــكل جديد من أشــكال ا
يستند إىل إدانة الستخدامه يف حاالت اجلرائم اخلطرية، مثل غسل األموال أو إخفاء منافع مالية   ال

شأ باتت اآلن  ضحة املن صادرة املوجودات غري الوا ضافت أن م شروع. وأ سبة على حنو غري م مكت
املوجودات قد ممكنة دون وجود أدلة على ارتكاب جرمية جنائية حمددة ودون إدانة إذا كانت تلك 

ــــــتباه يف ارتكاب جرمية خطرية وإذا قررت املحكمة أن  ــــــتهلت لالش ضــــــبطت يف إجراءات اس
املوجودات ناشـــئة عن عمل غري مشـــروع، وأن قانون اإلجراءات اجلنائية يف أملانيا يقدم توجيهات 
مة إىل املحاكم بشــــأن كيفية تقرير ذلك اســــتنادا إىل عدة أســــس، منها وجود تفاوت كبري بني قي

املوجودات املحجوزة واإليرادات املشروعة للشخص املعين. وأشارت املتكلمة إىل جناح عدة قضايا 
  جارية طبق فيها القانون اجلديد.

ويف املناقشــــة اليت تلت ذلك، شــــدد متكلمون على أن الفســــاد ال يزال ميثل حتديا عامليا،   -٤٠
تدابري اليت  عة من ال ــــــ فة واس طائ ية.وأبلغوا عن  فاق بات االت يذ متطل لداهنم لتنف ختذهتا ب ورحب  ا

متكلمون بالتقرير املواضـــيعي املقدم من األمانة عن تنفيذ الفصـــل اخلامس من االتفاقية، وشـــجعوا 
ــــائل  ــــري إىل أن مس الدول على اعتماد مزيد من التدابري لتعزيز التنفيذ العملي لذلك الفصــــل. وأش

ختالفات فيما بني النظم القانونية، والشــروط الصــارمة املتعلقة االفتقار إىل اإلرادة الســياســية، واال
ــــــترداد املوجودات جيب معاجلتها بطريقة منطقية  بازدواجية التجرمي، وفترات التقادم املحددة الس
على وجه االســتعجال، وأن الشــروط املجحفة املتعلقة باقتفاء أثر املوجودات املصــادرة وإعادهتا إىل 

  تزال حتد من فعالية استرداد املوجودات.البلدان الطالبة ال

وأشري إىل ضرورة استحداث آليات للمصادرة غري املستندة إىل إدانة من أجل تعزيز فعالية   -٤١
مكافحة الفساد. وبيَّن عدة متكلمني كيف يفسر مفهوم املصادرة ويطبق يف القانون ويف املمارسة 

ن توافق آليات املصــادرة غري املســتندة إىل إدانة مع العملية يف بلداهنم، وحثوا الدول على أن تضــم
حقوق املتهمني والضــــــحايا املعترف هبا دوليا، وتوافقها على وجه اخلصــــــوص مع مبدأ افتراض 

وشــددوا أيضــا على أمهية التمييز بني خمتلف النهج املتبعة يف إجراءات املصــادرة، اليت ميكن  الرباءة.
 أن تكون إما تأديبية أو تصاحلية.

(ج)  )١( ٥٤وأعرب أحد املتكلمني عن القلق إزاء حمدودية املمارســـة املتمثلة يف تطبيق املادة  -٤٢
من االتفاقية، بشــأن املصــادرة غري املســتندة إىل إدانة، فضــال عن الصــعوبات اليت تواجهها البلدان 

ــــــيما فيما يتعلق بتكاليف  الطالبة، حىت يف احلاالت اليت تكون فيها هذه املادة قيد التنفيذ، ال س
ــــــات اجليدة  وتعقيد اإلجراءات ذات الصــــــلة. وطلب املتكلم إىل األمانة إعداد تقرير عن املمارس

  والسبل املمكنة لتعزيز تنفيذ هذا احلكم من أحكام االتفاقية.
ا على األسئلة اليت طرحت، وصف مناظرون مبزيد من التفصيل ما اعتمدته بلداهنم من دًّور  -٤٣

عددا من الضــــــمانات اهلامة، للتأكد من اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، عند تدابري، تشــــــمل 
  تطبيق تدابري مؤقتة وإصدار أوامر مصادرة.
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وطلب متكلمون إتاحة العروض اإليضــاحية اليت قدمها املناظرون لفريق اســتعراض التنفيذ  -٤٤
  وكذلك للفريق العامل املعين باسترداد املوجودات.

    
   داء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادأ  -رابعًا  

   تقرير مرحلي  -ألف  
قدَّمت ممثلة لألمانة تقريرا حمدثا عن التقدُّم املحرز يف االســـــتعراضـــــات الُقطرية خالل دوريت   -٤٥

دولة من الدول  ١٨٢وبيَّنت أنه، يف وقت إعداد هذا التقرير، كانت  االســــــتعراض األوىل والثانية.
املسـتعَرضـة خالل الدورة األوىل قد قدَّمت ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية،  ١٨٤األطراف ال

خالصـــة  ١٦٨اجتماعًا مشـــتركًا)، وُأجنزت  ١٣زيارة ُقطرية و ١٥٩حوارًا مباشـــرًا ( ١٧٢وُأجري 
 أنَّ العمل قد قارب على االنتهاء يف إعداد عدة خالصات وافية أخرى. وذكرت وافية.

لدول   -٤٦ لُة الفريَق كذلك بأنَّ مجيع ا ية، أبلغت املمث ثان ــــــتعراض ال ما يتعلق بدورة االس وفي
املســـتعَرضـــة يف الســـنتني األوىل والثانية من تلك الدورة قد عيَّنت جهات الوصـــل  ٧٧األطراف ال

 ٦٧إىل ذلك، أوضحت أنه، خالل السنتني األوليني من الدورة الثانية، قدَّمت  اخلاصة هبا. وإضافة
ــــــرًا ( ٤٦دولة ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية، وأجري  زيارة ُقطرية  ٤٥حوارًا مباش

واجتماع مشترك واحد)، وبلغت أعمال التخطيط لتنظيم عدة زيارات ُقطرية أخرى مراحل خمتلفة 
خالصــة وافية قد ُأجنزت، بينما كانت هناك  ٢٥ويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت  من اإلعداد.

عدة خالصـــات وافية إضـــافية على وشـــك االكتمال. وبفضـــل تنظيم أنشـــطة تدريبية يف املراحل 
املبكرة من دورة االســتعراض، متكنت غالبية الدول األطراف املســتعَرضــة يف الســنتني الثانية والثالثة 

الثانية من تعيني جهات الوصــل اخلاصــة هبا قبل بدء االســتعراضــات اخلاصــة هبا بوقت من الدورة 
كاف، ومن مث، حظيت تلك الدول األطراف بفرصــــــة االخنراط يف اإلعداد املبكر لقوائم تقييمها 

دولة من  ٣٣وفيما يتعلق بالســنة الثالثة من دورة االســتعراض الثانية، ُأشــري إىل أن  الذايت املرجعية.
دولة طرفًا  ١٣دولة طرفًا مستعرضة قد عيَّنت جهات الوصل اخلاصة هبا، بينما قدَّمت  ٣٦ل أص

  ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية.
ووجهت ممثلة األمانة انتباه الفريق إىل بعض التحديات العملية اليت اعترضــــــت العمل يف  -٤٧

يف الوقت نفسه أيضا األثر اإلجيايب لآللية على واستكماهلا، وأبرزت الُقطرية إعداد االستعراضات 
 اجلهود اليت تبذهلا الدول ملكافحة الفساد.

ــــــتعراض  -٤٨ وأكَّد املتكلمون جمدَّدًا التزام حكوماهتم بتنفيذ االتفاقية وتقدمي الدعم آللية اس
ــــــري إىل األثر اإلجيايب لآللية يف تعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية، مبا  يف ذلك عن طريق التنفيذ. وأش

تدعيم جهود الدول الرامية إىل التصدي للتحديات القائمة يف تنفيذ االتفاقية، وتوفري منتدى لتبادل 
ويف هذا الصـــدد، أشـــار العديد من  وكذلك إىل أمهية تعدد اللغات. اخلربات والدروس املســـتفادة

تعديالت تشــريعية ومؤســســية، املتكلمني أيضــًا إىل أن اآللية قد فاقت التوقعات، وأدت إىل إجراء 
وحتقيقا هلذه الغاية، تشجَّع الدول األطراف على متابعة التوصيات املنبثقة  وعزَّزت التعاون الدويل.

ضات الُق ضرورة أن تنفذ الدول األطراف التوصيات  طرية.عن تقارير االستعرا شري كذلك إىل  وأ
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ودعا أحد املتكلمني املكتَب إىل االضــــطالع بدور  املنبثقة من آلية اســــتعراض التنفيذ تنفيذًا فعاًال.
تنســيقي يف املســائل املتعلقة بالتعاون يف جمال مكافحة الفســاد على الصــعيد العاملي، مع اســتخدام 

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس.
يف ذلك  وأشــــــار بعض املتكلمني إىل التحديات املتعلقة بإحراز التقدم يف عمل اآللية، مبا -٤٩

وأشـــارت متكلمة إىل اآلثار املحددة الناشـــئة عن الدورة  .الُقطريةالتأخر يف إجناز االســـتعراضـــات 
الثانية، واقترحت أن يطلب الفريق إىل املكتب أن يقدم معلومات حمدثة يف الدورة العاشرة املستأنفة 

 إجنــاز أعمــال دوريت األوىل للفريق، وكــذلــك يف الــدورة الثــامنــة للمؤمتر، عن التقــدم املحرز يف
ــــــتعراض األوىل والثانية باملقارنة مع األهداف اليت ُحدِّدت هلاتني الدورتني، مع توفري بيانات  االس

واقترحت املتكلمة أيضــًا أن يقدم املكتب معلومات عن إمكانية  إحصــائية مصــنفة حســب الســنة.
ــ حتديد االجتاهات املتعددة الســنوات. ــتعراض ات تضــع عبئًا مفرطًا على ورأى متكلم آخر أن االس

تبســــــيط قائمة التقييم الذايت املرجعية وتعزيز التواصــــــل بني مجيع زيادة الدول األطراف، واقترح 
  الدول األطراف املشاركة يف االستعراض.

طرية كجزء من االســـتعراضـــات وشـــدَّد عدد من املتكلمني على أمهية القيام بالزيارات الُق -٥٠
ققها هذه الزيارات، ألهنا تسـمح للدول األطراف املسـتعِرضـة، من بني مجلة والقيمة املضـافة اليت حت

أمور، بفهم األحوال الوطنية على حنو أفضــــل. وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالفصــــل الثاين من 
لط الضوء أيضا على أمهية تعبئة جمموعة واسعة من اخلرباء على الصعيد الوطين. وأشار االتفاقية، سُ 
  .الُقطريةمني إىل أمهية إشراك منظمات املجتمع املدين يف الزيارات بعض املتكل

وأبرزت متكلمة الدور الذي تقوم به منظمات املجتمع املدين يف أنشـــطة مكافحة الفســـاد  -٥١
على الصــعيد الوطين، واقترحت يف هذا الصــدد أن الفريق ميكنه أن ينظر، يف إطار تدابري بناء الثقة، 

جتمع املدين للمشاركة يف املناقشات اليت ستجرى أثناء الدورات يف إطار بنود يف دعوة منظمات امل
جدول األعمال ذات الصلة باملساعدة التقنية. وشدد بعض املتكلمني على الطابع احلكومي الدويل 

  ة.من اإلطار املرجعي لآللي ٤٢لآللية واهليئات الفرعية للمؤمتر، وهو ما يتماشى مع الفقرة 
وشــــــدَّد عدد من املتكلمني على أن الدورة الثامنة املقبلة ملؤمتر الدول األطراف ســــــوف تتيح  -٥٢

الفرصــة لتقييم أداء اآللية، ومناقشــة أعمال فريق اســتعراض التنفيذ حىت اآلن، والنظر يف مســتقبل اآللية. 
رها املرجعي، وأنه ينبغي ويف هذا الصدد، ُأشري إىل أن التطور املستقبلي لآللية ينبغي أن يكون وفقا إلطا

  .لآللية أن تراعي سيادة الدول، مع أخذ طابعها احلكومي الدويل يف احلسبان أيضًا
وســــلَّط عدة متكلمني الضــــوء على اجلهود الوطنية الرامية إىل منع الفســــاد ومكافحته، مبا يف  -٥٣

ين جيري اســــتعراضــــهما خالل ذلك اجلهود املتعلقة بتنفيذ الفصــــلني الثاين واخلامس من االتفاقية، اللذ
دورة االســــــتعراض الثانية. وقدَّم متكلمون معلومات عن التدابري الوطنية املتخذة من أجل حتقيق مجلة 
أهداف، منها وضــع اســتراتيجيات وطنية ملكافحة الفســاد، وزيادة الشــفافية، وتعزيز التدابري الرامية إىل 

غســل األموال، وإنشــاء نظم حلماية املبلِّغني عن اجلرائم، حتديد هوية املالكني املنتفعني، ومنع ومكافحة 
وتعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك يف جمال اســـترداد املوجودات على وجه اخلصـــوص. وأبلغ عدٌد من 
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املتكلمني عن التدابري اليت اختذهتا بلداهنم ملتابعة تنفيذ التوصــيات املنبثقة عن دورة االســتعراض األوىل أو 
  .املتابعة فيما خيص عمليات استعراض بلداهنم خالل الدورة الثانيةللتحضري و

وأعرب عدة متكلمني عن تقديرهم للمكتب ملا يضــــــطلع به من أعمال من أجل مســــــاعدة  -٥٤
الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وآلية اســــــتعراض تنفيذها، والدور املركزي الذي 

التقنية ويف تيســري تبادل املعلومات والدروس املســتفادة وأفضــل املمارســات.  يؤديه يف توفري املســاعدة
وشدَّد عدة متكلمني على أمهية الدور الذي يؤديه املكتب يف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية، ورأوا 
 ضــرورة أن يواصــل املكتب تقدمي املســاعدة إىل كل من الدول الطالبة والدول املتلقية للطلبات من أجل
شار عدة متكلمني إىل  سروقة إىل بلداهنا األصلية. وأ سري تنفيذ الفصل اخلامس وإعادة املوجودات امل تي
أمهية العمل الذي تضطلع به املبادرة املشتركة بني املكتب والبنك الدويل اخلاصة السترداد املوجودات 

  .املسروقة (مبادرة "ستار") واملساعدة اليت تقدمها هذه املبادرة
اقترح أحد املتكلمني أن تقوم األمانة، يف إطار دورة االســـتعراض الثانية، بتوفري التدريب و -٥٥

بشــأن آلية االســتعراض، على أال يقتصــر ذلك على جهات الوصــل واخلرباء احلكوميني املعيَّنني من 
 يف يف إطار اآللية، بل يشمل أيضًا ممثلي القطاعات األخرى املشاركنيالُقطرية أجل االستعراضات 

ـــــتعراض وأن ُتنظَّم دورات تدريبية يف مواقع خمتلفة،  تنفيذ األحكام املوضـــــوعية لالتفاقية قيد االس
عديد من األجهزة   مبا عل مع ال فا جل تعزيز التشـــــــاور والت لدان، وذلك من أ خل الب يف ذلك دا

  .واجلهات الفاعلة يف الدول األطراف
مكافحة الفساد الذين يضطلعون بدور قيِّم يف  وأبدي التأييد لعمل مستشاري املكتب يف جمال -٥٦

  .مساعدة البلدان على املشاركة بفعالية يف اآللية، واجلمع بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني
، بشـــأن الصـــكوك واآلليات ٢٠١٩وأشـــار أحد املتكلمني إىل اجتماع ُعقد يف أيار/مايو  -٥٧

ــية اليت الدولية ذات الصــلة مبنع ومكافحة الفســاد، وقدم مل حة عامة عن النتائج والتوصــيات الرئيس
انبثقت عنه، واليت تشــمل احلاجة إىل تعزيز التعاون الدويل ومكافحة الفســاد والدور احلاســم الذي 
تضطلع به االتفاقية يف هذا الصدد؛ واألثر السليب املستمر للفساد على سيادة القانون وإقامة العدل 

ة اجلمهور يف املؤســســات، على الرغم من اجلهود القائمة على والتنمية املســتدامة وكذلك على ثق
الصــعد الوطين واإلقليمي والعاملي؛ وكذلك القيمة املضــافة لالتفاقيات واآلليات اإلقليمية. وعالوة 
على ذلك، أشـــري خالل االجتماع أيضـــًا إىل احلاجة إىل مجع وحتليل البيانات واملعلومات على حنو 

ناســبة ملكافحة الفســاد. وأشــار املتكلم أيضــًا إىل احلاجة إىل إدماج موضــوعي، ووضــع مؤشــرات م
  .وتعزيز املنظور اجلنساين يف جهود مكافحة الفساد

دِّد على الطابع التقين لعمل الفريق، ودوره باعتباره حمفًال  -٥٨ وردًّا على بعض املداخالت، شــــُ
ذلك مبادئه التوجيهية والطابع غري  لتبادل اخلربات واملمارســـات اجليدة وفقا الختصـــاصـــاته، مبا يف

  .اخلصامي آللية االستعراض
وأعربت متكلمة عن دعم حكومتها القوي لتنفيذ الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة،  -٥٩

  .ومتديده ملدة سنة واحدة
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    أوجه التآزر مع أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصلة  -باء  
قدَّمت ممثلة األمانة إحاطة إىل الفريق بشأن األنشطة املضطلع هبا من أجل املضي ُقُدمًا يف   -٦٠

املعنون "تعزيز أوجه التآزر بني املنظمات املتعددة األطراف املعنية املســــؤولة  ٧/٤تنفيذ قرار املؤمتر 
ئة من الدول يف املا ٤٤عن آليات االســــــتعراض القائمة يف جمال مكافحة الفســــــاد"، وأفادت بأن 

األطراف تشارك يف واحدة أو اثنتني أو حىت ثالث من آليات استعراض األقران اإلضافية. وقدمت 
ممثلُة األمانة معلومات حمدثة إىل الفريق عن احلوار اجلاري مع األمانات األخرى، والذي مشل من 

املشــــــاركة يف بني أمور أخرى تواتر حضــــــور كل أمانة منها يف اجتماعات األمانات األخرى و
وســعيًا ملواصــلة حتســني احلوار مع  عمليات التشــاور والتنســيق االعتيادية غري الرمسية اخلاصــة هبا.

ـــــريكة، واصـــــل املكتب يف عامي  ـــــاركة بانتظام، كعادته، يف  ٢٠١٩و ٢٠١٨األمانات الش املش
الرشـــوة يف  اجتماعات جمموعة الدول املناهضـــة للفســـاد واجتماعات الفريق العامل املعين مبكافحة

املعامالت التجارية الدولية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي. وباإلضــــــافة إىل 
ذلك، شــــــارك املكتب يف اجللســــــة العامة الجتماع جلنة خرباء آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان 

جانيب ُعقد على هامش  األمريكية ملكافحة الفســاد، وتبادل الرأي بشــأن أوجه التآزر خالل حدث
اجتماع الفريق العامل املعين مبكافحة الفســـاد التابع ملجموعة العشـــرين مع ممثلني ألمانات كل من 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وجمموعة الدول املناهضة للفساد، وآلية متابعة تنفيذ 

العامل املعين مبكافحة الفســـاد وتعزيز الشـــفافية اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفســـاد، والفريق 
التابع لرابطة التعاون االقتصــــادي آلســــيا واملحيط اهلادئ، واملجلس االســــتشــــاري املعين مبكافحة 

وأطلعت املتكلمُة الفريَق أيضـــًا على حدث جانيب بشـــأن مشـــكلة  الفســـاد التابع لالحتاد األفريقي.
ارك مع األمانات الشـــريكة على هامش املؤمتر املقبل رشـــو املوظفني األجانب ســـوف ُينظم بالتشـــ

  للدول األطراف.
ضا  -٦١ سبة  تبادلاملكتب دعا األمانات األخرى إىل  بأنَّوأفادت ممثلُة األمانة أي التجارب املكت

والدروس املستفادة فيما يتعلق باالنتقال من مرحلة التقييم األويل إىل مرحلة املتابعة. ودعت األمانة 
ألمانات األخرى إىل تبادل النصــوص التشــريعية وســائر املعلومات ذات الصــلة املتحصــل كذلك ا

عليها من عمليات االســتعراض أو التقييم، اليت تقوم هبا كل منها، هبدف إدماج تلك املعلومات يف 
املكتبة القانونية للمكتب. ولزيادة تيســري الوصــول إىل مجيع املعلومات اليت تقدمها الدول، أدرجت 

طرية املتعلقة بآلية األمانة الوصـــــالت التشـــــعبية اليت تربط بالصـــــفحات الشـــــبكية للموجزات الُق
االســتعراض يف الصــفحات اخلاصــة بالدول على املواقع الشــبكية ملجموعة الدول املناهضــة للفســاد 

امليدان  وآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفســــــاد ومنظمة التعاون والتنمية يف
االقتصــادي، مبا يف ذلك الصــفحات اخلاصــة بكل من الفريق العامل املعين مبكافحة الرشــوة وخطة 

وإضــــافة إىل ذلك، ذكَّرت  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي. عمل اســــطنبول
صة هبا، و ستعراض األقران اخلا سوف املمثلة الفريق بأن الدول هي اليت حتدد آليات ا ضيع اليت  املوا

ُتســـتعرض، واالســـتبيانات ذات الصـــلة اليت ســـوف ُتســـتخدم يف هذا الشـــأن، ممَّا حيد نوعًا ما من 
 .قدرات األمانات على التحكم يف املحتوى
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ويف املناقشـــــــة اليت تلت ذلك، أعرب عدة متكلمني عن تقديرهم للعمل الذي تقوم به  -٦٢
األمانة لتعزيز أوجه التآزر مع ســــائر هيئات االســــتعراض وأشــــاروا إىل مبادرات حمددة هتدف إىل 
زيادة التعاون بني خمتلف آليات الرصد. ورأى أحد املتكلمني أنه ينبغي توسيع أوجه التآزر لتشمل 

امج مشـــتركة وإقامة شـــبكات ذات مســـؤولية مشـــتركة، مبا يشـــمل التعاون مع اجلهات وضـــع بر
الفاعلة من املجتمع املدين والقطاع اخلاص واألوســــــاط األكادميية. ونوهت متكلمة بقيمة آليات 

املعلومات الذي أصــبح ممكنا يف  تبادلاســتعراض األقران يف مســاءلة احلكومات. وأشــارت إىل أن 
ألخرى قد خفف من عبء العمل على كل من النظراء الوطنيني املشـــــــاركني يف إطار اآلليات ا

ضــرورة إشــراك ممثلي  إىل تأشــارعمليات االســتعراض واخلرباء املســتعِرضــني. ويف هذا الصــدد، 
بعمليات املتعلقة هليئات الرصــد األخرى ونشــر التقارير الكاملة املجتمع املدين يف الزيارات املوقعية 

اســتعراض التنفيذ وشــجعت الدول األطراف املشــاركة يف آلية اســتعراض تنفيذ االتفاقية على اتباع 
نفس املمارســـــة توخيًا لزيادة شـــــفافية عمليات االســـــتعراض. وأعربت عن تقديرها لقيام األمانة 

طرية على مواقع األمانات الصـــفحات الشـــبكية للموجزات الُقبإضـــافة وصـــالت تشـــعبية تربط ب
الشريكة على اإلنترنت، واقترحت أيضًا إضافة وصالت بالتقييمات املتبادلة اليت جتريها فرقة العمل 
املعنية باإلجراءات املالية. ويف معرض اإلشارة إىل التحديات اليت استبينت فيما يتعلق بتجرمي رشوة 

تابع  املوظفني األجانب، ــــــوة ال عامل املعين مبكافحة الرش اقترحت املتكلمة دعوة رئيس الفريق ال
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي إىل تقدمي إحاطة إىل فريق اســـتعراض التنفيذ بشـــأن 

  .جتارب فريقه فيما خيص التنفيذ الفعال لقوانني رشوة املوظفني األجانب
ة الدول املناهضــــــة للفســــــاد ملحة عامة عن األنشــــــطة احلالية وقدمت ممثلة ألمانة جمموع -٦٣

شاء املجموعة، يف  سليط الضوء على الذكرى العشرين إلن ملجموعة الدول املناهضة للفساد، مع ت
. وذكرت أن جمموعة الدول املناهضة للفساد قد نفذت بالفعل أربع جوالت من التقييمات ٢٠١٩

ة، مع التركيز على منع الفســــاد وتعزيز الرتاهة يف الوظائف وتضــــطلع حاليًّا جبولة التقييم اخلامســــ
التنفيذية العليا يف احلكومة املركزية وأجهزة إنفاذ القانون. ويف هذا الصدد، أشارت إىل أن القواعد 
الالزمة موجودة، لكن تنفيذها يظل صـــعبًا من الناحية العملية. وأشـــارت املمثلة كذلك إىل أنه قد 

ثال التابعة للمجموعة تفرض أعباء كبرية على حنو متزايد على الدول وعلى أمانة ثبت أن آلية االمت
املجموعة كذلك. ويف اخلتام، شــكرت املكتب ملا يبذله من جهود مســتمرة من أجل حتقيق أقصــى 

  .قدر من التآزر بني اآلليات
وأكد  مشـــــتركة قيمًااملكتب واملنظمة  أنَّ لدىوشـــــدَّد ممثل ملنظمة اجلمارك العاملية على  -٦٤

أيضــــــا على أمهية التعاون الدويل يف جمال مكافحة الفســــــاد. وذكر أن إدارات اجلمارك يف الدول 
يف املائة من التجارة العاملية وتواجه  ٩٨األعضــــــاء يف منظمة اجلمارك العاملية تتعامل مع  ١٨٤ال

املشــروعة. واســتعرض بإجياز حتديات متزايدة من قبيل التجارة غري املشــروعة والتدفقات املالية غري 
جلمارك العاملية، وكذلك مشــاركتها يف ازاهة اليت تضــطلع هبا أمانة منظمة عددًا من بعثات دعم الن

أعمال مكافحة الفساد على الصعيد دون اإلقليمي. كما سلَّط الضوء على االجتماع العاملي األول 
  .ية مؤخَّرًازاهة الذي نظمته أمانة منظمة اجلمارك العاملخلرباء الن
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    املساعدة التقنية  -خامسًا  
ــــتعراض التنفيذ، يف اجللســــتني املشــــتركتني املعقودتني مع الفريق العامل املعين  -٦٥ نظر فريق اس

من جدول أعماله املعنون "املســــــاعدة  ٤، يف البند ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩باســــــترداد املوجودات يف 
لعامل املعين باســـترداد املوجودات املعنون "منتدى إلجراء من جدول أعمال الفريق ا ٥التقنية" والبند 

مناقشـــات حول بناء القدرات واملســـاعدة التقنية". وُعِقدت اجللســـتان املشـــتركتان وفقا لقرار املؤمتر 
، الذي ُطلب فيه إىل األمانة أن تنظِّم هيكل جداول األعمال املؤقتة لفريق اســــــتعراض التنفيذ ٦/١

ة اليت أنشــــأها املؤمتر على حنو يتجنب تكرار املناقشــــات، مع مراعاة الواليات وســــائر اهليئات الفرعي
  )٢(.٢٠١٩-٢٠١٧املسندة إىل تلك اهليئات ومبا يتماشى مع خطة العمل املتفق عليها للفترة 

املذكرة اليت أعدهتا األمانة بشــأن املســاعدة التقنية  الألمانة، يف معرض تقدميه ةممثل توقدم -٦٦
املقدمة دعمًا لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، مبا يف ذلك حتليل االحتياجات من 

، ملحة عامة عن (CAC/COSP/IRG/2019/5)طرية املســــاعدة التقنية املنبثقة من االســــتعراضــــات الُق
اليت  ٢٠لة اليت اســـتبينت يف اخلالصـــات الوافية لالســـتعراضـــات ااالحتياجات من املســـاعدة التقني

دِّد على ما لتقدمي املســـاعدة التقنية من  نشـــرت يف أثناء الدورة الثانية آللية اســـتعراض التنفيذ. وشـــُ
أمهية مستمرة يف دعم جهود الدول األطراف الرامية إىل تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراضات. 

األمانة عددا من املبادرات اإلقليمية، مبا يف ذلك يف شرق أفريقيا  ةممثل تذلك، وصفوباإلضافة إىل 
وجنوب شرق آسيا، اليت أنشئت لتسخري احللول اإلقليمية ملواجهة التحديات املشتركة، على سبيل 

إىل كذلك  ةاملمثل تالعمومي والتحقيقات املالية. وأشــار شــتراءاملثال يف جماالت محاية املبلغني واال
  .أن املكتب قد بدأ العمل بشأن مسألة األبعاد اجلنسانية للفساد

ممثل ملبادرة "ستار" حتديثا شفويا عن املساعدة التقنية وبناء القدرات املقدمة يف إطار  وقدم -٦٧
ستار" أن املبادرة تعمل يف ثالثة جماالت هي: املشاركات  ستار". وأوضح منسق مبادرة " مبادرة "

تأثري يف السياسات العامة والشراكات، وتنمية املعارف واالبتكار. وقدم ملحة عامة عن طرية، والالُق
وأفاد بأن مبادرة "ســتار" قدمت، خالل الســنة  ٢٠١٨املســاعدة التقنية اليت قدمتها املبادرة يف عام 

ل اإلصالح بلدا يف جما ١٢بلدا، مبا يف ذلك املساعدة التقنية املوجهة إىل  ٢٢املاضية، املساعدة إىل 
التشـــريعي، والدعم املقدم لبلدين يف اعتماد قوانني وتعديالت جديدة تتعلق باســـترداد املوجودات، 

بلدا هبدف حتســــني عملية التنســــيق املحلي من أجل اســــترداد املوجودات.  ١٤والدعم املقدم إىل 
. وأشــار شــخصــا من التدريب على أحكام االتفاقية ٨٥٠وباإلضــافة إىل ذلك، اســتفاد أكثر من 

املتكلمون إىل أمثلة من بلدان بعينها ألنواع خمتلفة من املســــاعدة التقنية املقدمة، وســــلطوا الضــــوء 
على عمل املبادرة يف جمال التأثري يف الســياســات العامة والشــراكات، الذي يشــمل تقدمي الدعم إىل 

  .املوجودات الشبكات اإلقليمية السترداد املوجودات ووضع دليل عاملي لشبكات استرداد

__________ 
ترد معلومات عن حلقة النقاش بشأن املساعدة التقنية املطلوبة واملساعدة التقنية املقدمة فيما يتعلق بإدارة املوجودات   )٢(  

تني بني الفريق العامل املعين باسترداد املجمدة واملحجوزة واملصادرة، اليت نظمت خالل اجللستني املشتركتني املعقود
  املوجودات وفريق استعراض التنفيذ، يف تقرير الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل املعين باسترداد املوجودات.
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وقدم منســق مبادرة "ســتار" تفاصــيل عن عمل املبادرة يف جمال تنمية املعارف واالبتكار،  -٦٨
الذي مشل حتديث قاعدة البيانات اخلاصـــــة بقضـــــايا اســـــترداد املوجودات واألدلة املتعلقة بامللكية 

ألغراض  االنتفاعية. وســـلط الضـــوء على الدراســـات املقبلة بشـــأن اســـتخدام إجراءات اإلعســـار
مجدت وصــــــودرت  قة حبجم املوجودات اليت  نات املتعل يا ــــــترداد املوجودات، وعلى مجع الب اس

  .واستردت يف قضايا الفساد الدولية
وتيســـريًا للمناقشـــة داخل الفريق واتســـاقًا مع حمور التركيز املواضـــيعي للدورة العاشـــرة،  -٦٩

عدة التقنية املقدمة فيما يتعلق بالفصـــل ُنظمت حلقة نقاش بشـــأن املســـاعدة التقنية الالزمة واملســـا
  .اخلامس من االتفاقية

سترداد املوجودات لوأب -٧٠ ستان عن حالة ناجحة ال مؤخرا.  بلده شهدهاغ املناظر من قريغيز
قدراته التقنية واالفتقار  اليت تعرفهاووصف خمتلف التحديات اليت تواجه بلده، مبا يف ذلك الثغرات 

وى التشـــغيلي مع النظراء األجانب. وأفاد بأن أحد التحديات متثل بوجه إىل اتصـــاالت على املســـت
خاص يف طول مدة إحدى القضـــــايا. فقد اختلس املوجودات املعنية مســـــؤولون رفيعو املســـــتوى 
ومجاعة إجرامية ذات روابط وثيقة بالرئيس الســــــابق للبلد. ونتيجة للتعاون الناجح، صــــــادرت 

تحــدة وجرت املوافقــة على عودهتــا. وذكر املنــاظر على وجــه املوجودات حمكمــة يف الواليــات امل
اخلصــــوص الدور اإلجيايب الذي أدته مبادرة "ســــتار" يف توفري مســــاعدة هامة إىل قريغيزســــتان يف 
جهودها الرامية إىل اســــــترداد املوجودات، مبا يف ذلك من خالل تيســــــري املناقشــــــات األولية مع 

ة. وأشار أيضا إىل أن إطار استرداد املوجودات يف بلده خضع السلطات املعنية يف الواليات املتحد
  .لتحسني كبري يف السنوات األخرية

وأشــارت املناظرة من الواليات املتحدة إىل التعاون الثنائي الناجح بني بلدها وقريغيزســتان  -٧١
، وال سيما على أن سلطات الواليات املتحدةوُأكد يف القضية اليت وصفها املناظر من قريغيزستان. 

ـــــد التابعة  ـــــئة عن احلكم الفاس ـــــترداد األموال الناش وزارة العدل األمريكية، لخرباء من مبادرة اس
صدور  شاركت يف التحقيقات اليت ربطت املوجودات املعنية جبرائم الفساد يف قريغيزستان. وبعد 

صادرة إىل حكومة دوالر من األموال امل ماليني ٤,٦قرار املحكمة يف هذه القضية، نقل ما يقارب 
من املادة  ٥قريغيزستان. وأبرزت املناظرة أن الترتيب اخلاص بإعادة املوجودات جرى وفقا للفقرة 

ســـوف تســـتخدم لصـــاحل إىل وطنها من االتفاقية. وأشـــارت أيضـــا إىل أن املوجودات املعادة  ٥٧
املشـــاريع االجتماعية الشـــعب القريغيزي، متاشـــيا مع مبادئ الشـــفافية واملســـاءلة، مع التركيز على 

  ة.ومكافحة الفساد والشفافي
ستار" وصفا للمساعدة التقنية اليت قدمت إىل قريغيزستان. فقد مشلت  -٧٢ وقدم ممثل ملبادرة "

املســاعدة تيســري االتصــاالت األولية بني ســلطات قريغيزســتان والواليات القضــائية األجنبية، وبناء 
املساعدة دور أساسي يف تعزيز التعاون الثنائي بني السلطات يف القدرات. كما كان لربنامج تقدمي 

تار" على  ــــــ الدولة املتلقية للطلبات والدولة املقدمة هلا. كما وفر التدريب من خالل مبادرة "س
التحقيقات املالية وإعداد طلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة، ومشل النظر يف متطلبات الواليات 

  .ات الواردة للمساعدة القانونية املتبادلةاملتحدة بشأن الطلب



CAC/COSP/IRG/2019/9 
 

V.19-05970 19/26 
 

وخالل املناقشــــة اليت تلت ذلك، أكد عدة متكلمني أن املســــاعدة التقنية وتبادل املعلومات  -٧٣
والتعاون تشــــكل عناصــــر حامسة يف متكني الدول من تنفيذ االتفاقية بنجاح. وأبرز عدة متكلمني أن 

جات من املساعدة التقنية من أجل متكني الدول من استيفاء آلية استعراض التنفيذ تتيح استبانة االحتيا
املعايري العاملية. وميكن للدولة الطرف اُملســــتعِرضــــة، يف أثناء عملية االســــتعراض، وكذلك للدولة يف 
ـــــتعراض التنفيذ على الصـــــعيد الوطين حتديد تلك االحتياجات، وكذلك الثغرات  ـــــياق إجراء اس س

ة للمســــــاعدة التقنية على مراعاة املوارد والوثائق املتاحة والتعاون مع القائمة. وُحثت اجلهات املقدم
  .طرية اليت جترى يف إطار اآلليةاملكتب يف التصدي لالحتياجات الناشئة عن االستعراضات الُق

شمل الدعم  -٧٤ ساعدة التقنية جيب أن تتجاوز بناء القدرات لت ورأى عدد من املتكلمني أن امل
لطويل واملتعلق باهلياكل األســاســية، مثل الدعم املتعلق بالتحقيقات االســتداللية املقدم على املدى ا

اجلنائية الرقمية وبرامج التوجيه. وأوضح متكلمون آخرون أن نتائج استعراض بلداهنم كانت مبثابة 
أساس خلطط العمل وخارطات الطريق الوطنية. وأشار عدة متكلمني إىل املساعدة الواردة واملقدمة 

أســاس ثنائي، وكذلك من خالل املنظمات. ووصــف أحد املتكلمني كيف أصــبح بلده قادرا  على
على تقدمي املساعدة التقنية، عقب تلقي املساعدة التقنية من الشركاء يف التنمية واملنظمات الدولية. 

قتصادية وأشار متكلم آخر إىل فوائد إشراك املنظمات اإلقليمية، مثل االحتاد األفريقي واجلماعة اال
  .لدول غرب أفريقيا واحتاد املغرب العريب، يف تقدمي املساعدة التقنية

وســــلط الضــــوء على ارتفاع الطلب على املســــاعدة التقنية فيما يتعلق بالفصــــل اخلامس،  -٧٥
ســـيما بالنســـبة للخدمات االســـتشـــارية القانونية والنهج املصـــممة حســـب الطلب. وأبلغ أحد   ال

م املقدم من بلده ملشــروع مشــترك مع املكتب بشــأن تنظيم دورات تدريبية املتكلمني الفريق بالدع
لفائدة جهات الوصـــل واخلرباء احلكوميني من البلدان اليت تشـــارك يف اســـتعراضـــات الدورة الثانية 
للفصــلني الثاين واخلامس من االتفاقية. وأشــار املتكلم إىل أن بلده ســوف يواصــل دعم تنظيم هذا 

املقبلة وســـوف تقدم حكومته تربعات هلذا الغرض وســـيجرى التدريب يف مقر التدريب يف الســـنة 
  .املدعي العام يف االحتاد الروسي

، تيســــــر اســــــترداد ٥٧إىل  ٥٣وأشــــــار عدة متكلمني إىل أن االتفاقية، من خالل املواد  -٧٦
 املوجودات وإعادهتا. وشـــدد عدة متكلمني على واجب إعادة املوجودات املســـروقة الذي أنشـــئ

من االتفــاقيــة. وأبرز بعض املتكلمني جــدوى إبرام اتفــاقــات أو  ٥٧من املــادة  ٣مبوجــب الفقرة 
 ٥ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصـــرف هنائيا يف املمتلكات املصـــادرة وفقا للفقرة 

املبادئ  من االتفاقية. ويف هذا الصــــــدد، أبرز بعض املتكلمني احلاجة إىل املزيد من ٥٧من املادة 
صل الفريق العامل  شأن تنفيذ هذا احلكم وطلبوا، على وجه اخلصوص، أن يوا التوجيهية املوحدة ب
املعين باســترداد املوجودات دراســة تنفيذ هذا احلكم وتفســريه. وأشــار عدة متكلمني إىل أنَّ إعادة 

  املوجودات تشكل مبدأ أساسيا من مبادئ االتفاقية.
وأشـــارت إحدى املتكلمات إىل أن التقرير الذي أعدته األمانة عن تنفيذ الفصـــل اخلامس  -٧٧

، اســتنادا إىل نتائج االســتعراضــات (CAC/COSP/IRG/2019/4)(اســترداد املوجودات) من االتفاقية 
ـــــــأن إرجــاع كميــات كبرية من  املنجزة، يربز أن عــددا قليال من الــدول متتلــك خربة عمليــة بش

ــاملوجودات، ح ــدول أشــــــــارت إىل أن ــادة  ه مل تنجز حىت اآلنيــث إن معظم ال ــة إلع أي عملي
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املوجودات. واقترحت املتكلمة أن ينظر الفريق واألمانة يف أســـــباب عدم وضـــــع ممارســـــة إعادة 
  .املوجودات عمال بالفصل اخلامس من االتفاقية موضع التطبيق

ت، ال ســـيما فيما يتعلق باملادة وأوصـــى أحد املتكلمني بأن تواصـــل األمانة مجع املمارســـا -٧٨
من االتفاقية، وأن تعمل، استنادا إىل البيانات اليت مجعت، على دراسة االجتاهات املشتركة من  ٥٧

  .أجل النظر يف اإلجراءات املمكن اختاذها يف املستقبل
ني وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الدويل على اســــترداد املوجودات، شــــدَّد العديد من املتكلم -٧٩

على أمهية حســـــن التواصـــــل والتعاون. وأشـــــاروا إىل أن وجود عالقة قائمة على الثقة بني الدول 
الطالبة والدول متلقية الطلب أمر أساسي لتحقيق النجاح يف املساعدة القانونية املتبادلة. وباإلضافة 

شدد املتكلمون إىل االتصال الثنائي من خالل قنوات خمتلفة، مبا يف ذلك االتصاالت وجها لوجه، 
على فائدة املحافل والشــــــبكات اإلقليمية واملتعددة األطراف يف إقامة االتصـــــــاالت بني الدول 

  .األطراف واإلبقاء عليها
سلط عدة متكلمني الضوء على الدور الذي تضطلع به مبادرة "ستار"،  -٨٠ ويف هذا الصدد، 

لتعاون الوثيق بني الدول األطراف. اليت كانت مفيدة يف بناء اجلســـور من أجل تيســـري الشـــراكة وا
نات عن حجم املوجودات املجمدة  يا ية إىل مجع الب بادرة الرام عدد من املتكلمني جهود امل يد  وأ
واملصادرة واملستردة يف قضايا الفساد الدولية ودعوا الدول األخرى إىل إتاحة هذه البيانات. وأشار 

صــصــة يف إعادة املوجودات تعترب مفيدة، كما هو املتكلمون أيضــا إىل أن املؤســســات املحلية املتخ
صعيد الوطين  سيق الفعال بني الوكاالت على ال سبة للتن شأن بالن  الدول األطراف الطالبةوإطالع ال

  .على املتطلبات الوطنية يف هذا الشأن
وفيما يتعلق بالترتيبات اخلاصــــة بكل حالة على حدة، أشــــار بعض املتكلمني إىل أن هذه  -٨١
بات تكميلية يف احلاالت اليت ال توجد فيها اتفاقات عامة موحدة. ورأوا أيضــــــا أنه ال ينبغي الترتي

التأكيد على اختاذ ترتيبات على أساس كل حالة على حدة باعتباره السبيل للمضي قدما وأن املادة 
 تتضـــمن أحكاما تســـمح للدول باختاذ إجراءات دون اللجوء إىل الترتيبات اخلاصـــة بكل حالة ٥٧

صة  شاروا إىل أن هذه الترتيبات قد تؤدي إىل أحكام وشروط خا على حدة. وعالوة على ذلك، أ
من أجل إعادة املوجودات واستخدامها يف هناية املطاف، وسلطوا الضوء على ضرورة وضع مبادئ 
توجيهية إجرائية موحدة يف حال عدم وجود ترتيبات من هذا القبيل. وطلب بعض املتكلمني إىل 

نة تقدمي أفكار يف هذا الصــدد إىل الفريق يف دورته املقبلة. وأشــار متكلم آخر إىل أن االتفاقية األما
. وأشــار أيضــا خمتلفةتوفر عدة ســبل الســترداد وإعادة املوجودات، وأن لكل منها مزايا وحتديات 

متكلم آخر إىل أن االتفاقية تنص صـــراحة على االتفاقات على أســـاس كل حالة على حدة. ورأى 
  .٥٧من املادة  ٥أن هناك حاجة إىل إجراء مزيد من املناقشات بشأن تفسري الفقرة 

وأشار بعض املتكلمني إىل الدور اهلام الذي يضطلع به املجتمع املدين يف بلداهنم يف ضمان  -٨٢
  .توخي الشفافية يف إعادة املوجودات
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   املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -سادسًا  
قدَّم ممثل لألمانة معلومات عن النفقات املتكبدة لتســــــيري أعمال الدورتني األوىل والثانية  -٨٣

، والنفقات املتوقعة إلكمال الدورة األوىل، ٢٠١٩شـــباط/فرباير  ٢٨آللية اســـتعراض التنفيذ حىت 
سنتني األوليني من الدورة الثانية. وقدم املمث سيري العمل يف ال ضًا معلومات والنفقات املتوقعة لت ُل أي
  .مفصلة عن املوارد املتلقاة من امليزانية العادية لألمم املتحدة وكذلك من التربعات

-٢٠١٨وفيما يتعلق مبوارد امليزانية العادية اخلاصــــة بآلية اســــتعراض التنفيذ لفترة الســــنتني  -٨٤
ضافية متوَّل من امليزانية ، أشار املمثل إىل أنَّ اجلمعية العامة وافقت على إنشاء ثالث وظائف إ٢٠١٩

آللية، وأشار إىل أنه بذلك لن تكون هناك احتياجات إضافية من امليزانية لالعادية دعمًا للدورة الثانية 
  .العادية مبوجب منوذج التمويل املختلط لآللية، وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن املؤمتر

ية، أبلغ -٨٥ لدورة األوىل لآلل با ما يتعلق  جات من املوارد من  وفي يا بأنَّ االحت ثُل الفريَق  املم
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة (دوالر) قد ُغطيت  ١٠ ١١٩ ٣٠٠خارج امليزانية البالغة 

بالكامل وأنَّ جمموع النفقات من خارج امليزانية املســــــتخدمة لدعم تســــــيري الدورة األوىل بلغ 
  .٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٨دوالر حىت  ٩ ٧٠٤  ٠٠٠
وفيما يتعلق بالدورة الثانية لآللية، أبلغ املمثل الفريَق بأنَّ االحتياجات املتوقَّعة من املوارد  -٨٦

دوالر بالنســبة للســنتني  ٣ ٤٥٤ ٠٠٠دوالر بالنســبة للســنتني األوىل والثانية و ٤ ٠١٠ ٩٠٠تبلغ 
ــــــار إىل أنَّ جمموع النفقات من خارج امليزانية بلغ دوالر حىت  ٢ ٩٦١ ١٠٠ الثالثة والرابعة، وأش

  .٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٨
وأعرب املمثل عن تقديره ملا قدمته الدول من تربُّعات مالية ومسامهات عينية لدعم اآللية،  -٨٧

ولفت االنتباه يف الوقت نفســــه إىل النقص يف التمويل من خارج امليزانية. وأوضــــح أنه، بعد أخذ 
يف  ٢٠١٩شــــــباط/فرباير  ٢٨ة للمخدِّرات واجلرمية منذ التعهدات اليت تلقاها مكتب األمم املتحد

االعتبار، تكون السنتان األوليان من الدورة الثانية مموَّلتني بالكامل، بينما يظل هناك نقص يف متويل 
دوالر. وشـــدَّد املمثل من مثَّ على  ١ ١٩٨ ٦٠٠الســـنتني الثالثة والرابعة من الدورة الثانية مقداره 

لقصوى بالنسبة للفريق أن يواصل جهوده الرامية إىل ضمان التمويل الكايف للدورة أنَّ من األمهية ا
  .الثانية بأكملها

وأشـــار املمثل يف هذا الســـياق إىل أنَّ األمانة اســـتعرضـــت، يف إطار التحضـــري لدورة الفريق  -٨٨
ــعة، يف حزيران/يونيه ، االحتياجات املتوقَّعة من املوارد للســنوات األربع األوىل من الدورة ٢٠١٨ التاس

الثانية وخفضــتها بشــدة. وذكَّر املمثل الفريق أيضــًا بالتدابري اهلامة املتخذة لالقتصــاد يف النفقات بعد أن 
  .ل تنفيذهاشرح أنَّ التقديرات املخفضة استندت إىل افتراض أنَّ تدابري االقتصاد يف النفقات سيتواص

وأعربت متكلمة عن دعم بلدها آللية اسـتعراض التنفيذ وأشـارت إىل التربعات اليت قدمها  -٨٩
بلدها، واليت سيقدمها جمددا يف العام احلايل، وشجعت مجيع البلدان القادرة على تقدمي تربعات إىل 

شارت املتكلمة إىل أن بلده سوف يتيح االستعانة اآللية على القيام بذلك. وباإلضافة إىل ذلك، أ ا 
خبدمات خبري معاون من أجل دعم العمل الذي ســينجز يف إطار اآللية، مبا يشــمل تقدمي املســاعدة 

  التقنية بناء على نتائج االستعراضات.
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   مسائل أخرى  -سابعًا  
أشــار أحد املتكلمني إىل اجللســتني املشــتركتني بني فريق اســتعراض التنفيذ والفريق العامل  -٩٠

يف هذا الصـــدد بالطابع  وذكَّر، ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩املعين باســـترداد املوجودات، اللتني ُعقدتا يف 
جعي من اإلطار املر ٤٢املنصـــوص عليه يف الفقرة وفق احلكومي الدويل لفريق اســـتعراض التنفيذ، 

لآللية. وذكر أنه ال يوجد يف االتفاقية وال يف أي من الوثائق األخرى، اليت اعتمدت يف إطارها، ما 
ينص على مشاركة املجتمع املدين يف تلك االجتماعات. وذكَّر الفريق باحلل التوفيقي الذي توصل 

يه املؤمتر يف قراره  ــــــتعراض  ٤/٦إل ية اس ية وآل ية األمم املعنون "املنظمات غري احلكوم فاق تنفيذ ات
املتحدة ملكافحة الفساد". وأشار يف الوقت نفسه إىل الدور املهم الذي تنهض به منظمات املجتمع 

  .املدين يف العمل على مكافحة الفساد على الصعيد الوطين
ــــــبق أن أعربت عنه حكومة بلدها من التزام قوي باآللية،  -٩١ وكررت متكلمة أخرى ما س

ة الفعالة اليت نظمت إىل بلدها يف إطار اآللية، وقدمت بعض التفاصــــــيل عن وأشــــــارت إىل الزيار
مشــاركة املجتمع املدين يف تلك الزيارة. كما أكدت جمددا التزام حكومتها باملعايري الدولية، وكان 

ت من بني ما أشارت إليه يف كلمتها إمتام بلدها للتقييم املتبادل يف إطار فرقة العمل املعنية باإلجراءا
املالية. وذكرت أيضــا أن حكومة بلدها مهتمة بوجه خاص بالســبل اليت ميكن هبا للدول األطراف 
ــــب يف الكفاءة  تعظيم أوجه التآزر بني اآلليات ذات الصــــلة، ورمبا كذلك حتقيق املزيد من املكاس

ة على فيما يتعلق باســـتخدام آلية اســـتعراض التنفيذ املنشـــأة مبوجب االتفاقية. كما أكدت املتكلم
ــــــب من حيث التوقيت فيما يتعلق باملســــــاعدة القانونية  احلاجة إىل التعاون الدويل الكامل واملناس
ــــــترداد  ــــــأن جهود حكومتها يف اس املتبادلة، وكان من بني اجلوانب اليت تطرقت إليها يف هذا الش

صلة العمل على التصدي ل ستعراض نظام املصادرة وحتسينه وكذلك موا لجرائم عائدات اجلرمية وا
  .املنظمة اخلطرية ومكافحة الفساد

لدويل على منع ومكافحة الفســـــــاد  -٩٢ عاون ا مة أخرى احلاجة إىل تعزيز الت وأكدت متكل
واملخاطر اليت يشــكلها الفســاد على اســتقرار املجتمعات واالقتصــادات. ويف هذا الصــدد، أعربت 

إىل أن و ٢٠٣٠ية املســـــتدامة لعام جمددا عن التزام حكومتها باالتفاقية، وأشـــــارت إىل خطة التنم
القضاء على الرشوة هو واحد من أهدافها الرئيسية. وكان من بني ما أكدت عليه املتكلمة ضرورة 
أن تفي الدول بالتزاماهتا مبقتضـــى االتفاقية على حنو يتســـق مع مبادئ املســـاواة بني الدول واحترام 

خل يف الشـــؤون الداخلية للدول األخرى. ســـيادهتا اإلقليمية وســـالمة أراضـــيها وكذلك عدم التد
شراكات فعالة من أجل  والسعي إىلوأكدت أيضا احلاجة إىل إذكاء الوعي  التعاون الدويل وإقامة 

  .املعلومات االستخبارية واملمارسات الفضلى واقتفاء أثر املوجودات املسروقة تبادل
    

   جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة  -ثامنًا  
الرئيسة إىل االقتراح املقدم من سويسرا بشأن إدراج بند جديد يف جدول األعمال  تأشار -٩٣

املؤقَّت للدورة احلادية عشـــرة لفريق اســـتعراض التنفيذ بعنوان "التبادل الطوعي للمعلومات بشـــأن 
 التدابري الوطنية املتخذة بعد إجناز تقارير االستعراضات الُقطرية". وعرض هذا االقتراح على الدول
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سان/أبريل  ٢شفوية عممت يف  مذكِّرة األطراف عن طريق سالة ٢٠١٩ني ، وكذلك من خالل ر
  .٢٠١٩أيار/مايو  ١٣خاصة عممت يف 

وأدىل ممثل ســويســرا ببيان إيضــاحي بشــأن اقتراح حكومته تعديل جدول األعمال املؤقت  -٩٤
د، إىل العدد املتزايد من ، وأشار يف هذا الصد٢٠٢٠لدورة الفريق احلادية عشرة، اليت ستعقد عام 

الدول اليت ترغب يف موافاة الفريق مبعلومات حمدَّثة عن التطورات املســـجلة على الصـــعيد الوطين. 
لتبادل املعلومات بني الدول األطراف بشــأن اإلصــالحات اليت حفزهتا  بلدهوأعرب عن تقدير وفد 

ملقترح واملذكرة اإليضــــــاحية اللذين اآللية يف العديد من البلدان. وأعرب املتكلم عن أســــــفه ألن ا
ـــة عشــــــر ـــدورة احلـــادي ـــدا يف جـــدول األعمـــال املؤقـــت لل ــَّ ــــ ـــه مل جيس ـــدمتهمـــا حكومت ة ق

(CAC/COSP/IRG/2019/L.2)  ضاحية مل ضمن االقتراح واملذكرة اإلي شفوية اليت تت وألن املذكرة ال
من  ١٠و ٨د إىل املادتني تترجم إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، مع اإلشــارة يف هذا الصــد

النظام الداخلي للمؤمتر. وطلب املمثل إىل األمانة إعادة إصدار جدول األعمال املؤقت، بعد تعديله 
حىت  ٧اقتراح حكومته، وذكر أن أفضل سبيل للمضي قدما هو تأجيل النظر يف البند  جيسِّدحبيث 

  .انعقاد الدورة العاشرة املستأنفة األوىل للفريق
مناقشـــته مواصـــلة ب عدة متكلمني باالقتراح املقدم من ســـويســـرا، ورأوا أنه ينبغي ورح -٩٥

سيط عمل الفريق،  ضرورة تب شار املتكلمون إىل  ستأنفة األوىل للفريق. وأ شرة امل خالل الدورة العا
فضال عن احلاجة إىل إجراء مناقشات بشأن التقارير املواضيعية واخلربات الوطنية. ويف هذا الصدد، 

رت إحدى املتكلمات إىل أن األمانة ميكنها أن تنسق بشكل مسبق املناقشات اليت ستجرى يف أشا
  .إطار البند اجلديد املقترح إدراجه يف جدول األعمال

أيضــــــا بالنيابة عن دولتني أخريني، أن الفريق ينبغي أن  كلمورأى أحد املتكلمني، الذي ت -٩٦
ز عمله واالســتفادة على أفضــل حنو من الوقت واملوارد ينظر بعناية يف أفضــل الســبل الكفيلة بتعزي

البنود جيري النظر فيها، وأن الكلمات اليت أنه ال يكون واضــــحًا دائمًا أي املتاحة له. وأشــــار إىل 
ضا إىل أن تبادل اآلراء كان  وقت إلقائهادائما  توافقتلقى ال  شار أي البنود قيد النظر. ومع ذلك، أ

اركني كانت مثرية لالهتمام. وباإلضـــــافة إىل ذلك، اقترح القيام، قبل مفيدا وأن مداخالت املشـــــ
املوافقة على جدول األعمال املؤقت، بتنظيم مشـــاورات غري رمسية يف فترة ما بني الدورات وتقدمي 

  .مقترحات إىل مكتب املؤمتر. وأعرب عدة متكلمني عن تأييدهم هلذا الرأي
ملحــددة اليت يتعني النظر فيهــا لــدى تنظيم وعرض أحــد املتكلمني بعض املســــــــائــل ا -٩٧

يتناوالن جوانب مماثلة. وأشــار  ٣و ٢االجتماعات املقبلة وأشــار، يف هذا الصــدد، إىل أن البندين 
مستقلني عن أفضل املمارسات والدروس املستفادة،  دينأيضا إىل أن حكومة بلده تفضل إدراج بن

ية، يف جدول األعمال املؤق إجراء املزيد من  هنفســـــــالوقت ت واقترح يف وعن املســـــــاعدة التقن
املناقشات بشأن املسائل املوضوعية، ومنها على سبيل املثال الترتيبات اخلاصة بكل حالة على حدة 

  .واملصادرة غري املستندة إىل إدانة
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شأن  -٩٨ شدد بعض املتكلمني على أنه ال تزال هناك خالفات يف الرأي بني الدول ب ويف حني 
قدما فيما خيص جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة، وأن إدراج بند جديد  كيفية املضي

  .مسألة خالفية، أعرب متكلمون آخرون عن تأييدهم جلدول األعمال املؤقت بصيغته احلالية
أمينة االجتماع إىل أن أساليب عمل الفريق ميكن أن  تعلى التعليقات املقدمة، أشار دًّاور -٩٩

املشاورات غري الرمسية عن طريق مكتب املؤمتر. وباإلشارة إىل  أن تدعماألمانة  ه بوسع، وأنُتحسَّن
سابقا سويسرا، أشارت األمينة إىل أن األمانة اتبعت املمارسة املعمول هبا  فيما  التعليق الذي قدمته 

بالنظر  ،. وأشارت أيضًا إىل أنهيتعلق بالبنود املقترح إدراجها يف جدول أعمال مؤمتر الدول األطراف
الفريق يف مواصلة املناقشات بشأن مشروع جدول األعمال املؤقت، سُتصَدر صيغة منقَّحة  إىل رغبة

أثناء الدورة العاشرة  تلك املناقشاتالبند اجلديد الذي اقترحته سويسرا، لتيسري مواصلة ، تتضمن همن
  املستأنفة األوىل للفريق. 

    
    اعتماد التقرير  -تاسعًا  

ـــذ، يف  -١٠٠ ــــــتعراض التنفي ـــد فريق اس ـــايو  ٢٩اعتم ـــار/م ـــال ، تقريره عن ٢٠١٩أي   أعم
 CAC/COSP/IRG/2019/L.1/Add.2و CAC/COSP/IRG/2019/L.1/Add.1و (CAC/COSP/IRG/2019/L.1ة دورته العاشــر

 ) بصــيغتهCAC/COSP/IRG/2019/L.1/Add.5و CAC/COSP/IRG/2019/L.1/Add.4و CAC/COSP/IRG/2019/L.1/Add.3و
من جدول األعمال، املعنون "جدول  ٧املعدَّلة شـــــفويًّا. واعتمد اجلزء من التقرير الذي يتعلق بالبند 

  .األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة"، بعد اختتام الدورة، باستخدام إجراء املوافقة الصامتة
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  املرفق
  اوجة آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: املز    

  بني البلدان خالل السنة الرابعة من دورة االستعراض الثانية

 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
 الدولة الطرف املستعِرضة املنتمية

 الدولة الطرف املستعِرضة األخرى  إىل نفس اجملموعة اإلقليمية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية  موريشيوس سان تومي وبرينسييب جمموعة الدول األفريقية
   اليونان   مصر  إثيوبيا
   مجهورية أفريقيا الوسطى  اجلزائر  زامبيا

  أوروغواي  غابون سيشيل  
  جزر كوك  النيجر  جنوب أفريقيا  
  جنوب السودان   غامبيا الكونغو  
   ليبيا   تشاد غابون  
     

   جزر مارشال   اإلمارات العربية املتحدة دار السالمبروين  جمموعة دول آسيا واملحيط اهلادئ
  الكويت  ميامنار  اإلمارات العربية املتحدة

  بوروندي  قريغيزستان بابوا غينيا اجلديدة  
   سري النكا  كرييباس اليمن  
  األرجنتني  ماليزيا فانواتو  
  لبنان  تركمانستان األردن  
   بوركينا فاسو  سنغافورة منغوليا  
   الكامريون   نيوي العراق  
  بنما  البحرين الصني  
  فنلندا سري النكا  (أ)تركمنستان  
   كينيا قطر (ب)باكستان  
  هاييت  ساموا (أ)مجهورية كوريا  
     

   باالو  أذربيجان هنغاريا جمموعة دول أوروبا الشرقية
   باراغواي  التفيا  أوكرانيا

  هنغاريا  ليتوانيا إستونيا  
   أفغانستان  سلوفاكيا رومانيا  
   العراق   إستونيا اجلبل األسود  
   ماليزيا مقدونيا الشمالية (أ)جورجيا  
     

  جمموعة دول أمريكا الالتينية 
  يالكاريبو

  ناميبيا  بريو جامايكا
   أوزبكستان  جامايكا  شيلي

  الربتغال  *غوا [املكسيك]انيكار الربازيل  
   أستراليا   البهاماجزر  غواتيماال  
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 الدولة الطرف املستعَرضة اجملموعة اإلقليمية
 الدولة الطرف املستعِرضة املنتمية

 الدولة الطرف املستعِرضة األخرى  إىل نفس اجملموعة اإلقليمية

   مايل  املتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة  كولومبيا  
-زويال (مجهورية فن  

 (أ)البوليفارية)
   أيرلندا كوبا

   عمان  إكوادور (ب)كوستاريكا  
     

  جمموعة دول أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

  بنن  إسبانيا الدامنرك
   ليشيت -تيمور  تركيا  النرويج

  فانواتو  لكسمربغ هولندا  
   ليسوتو   بلجيكا السويد  
   فييت نام  أملانيا (أ)النمسا  

  
  . ًااستعراض ٣٧يف السنة الرابعة، سيجرى ما جمموعه 

 من سنة سابقة من الدورة. أجَّلت  (أ)
  تطوعت بتقدمي موعد استعراضها من إحدى السنوات التالية من الدورة الثانية.  (ب)

املكسيك مؤقتا بوصفها دولة عضوا مستعِرضة خالل الدورة العاشرة للفريق، يف جلسته املعقودة بت ُسِح  *
 .٢٠١٩أيار/مايو  ٢٨يف 

 


